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ਸ਼ਿਕਾਰ ਜਾਣਾ । 
ਬਾਜ਼ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫੜਿਆਂ । 
ਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ੇਨਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ । 
ਲੋਹ ਗੜ੍ਹ ਯੁਧ । 
ਬੀਬੀ ਵੀਰੋ ਘਰ ਰਹਿ ਗਈ । 
ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ । 
ਲੋਹ ਗੜ੍ਹ ਯੁੱਧ । 
ਅਲੀ ਮੁਹੋਮਦ, ਸਿੰਘਾ ਬੱਧ ! 
ਨੰਦਾ; ਮਿਰਜ਼ਾ ਬੇਗ ਬੁੱਧ । 
ਤੋਤਾ ਤਿਲੋਕਾ ਆਦਿ ਬੇਂਧ । 
ਯੁੱਧ-ਜਾਰੀ । 
ਦੂਤ ਆਵਨ । 
ਸੁਲਤਾਨ ਬੇਗ ਬੇਂਧ । 
ਮੁਗਲਸ ਖਾਂ ਬੱਧ । ਵਿਜੈ । 
ਸ਼ਹੀਦ ਸਸਕਾਰੇ । ਝਬਾਲ ਆਏ 
ਬੀਬੀ ਵੀਰੋ ਦਾ ਵਿਆਹ । 
ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ! 
ਗੁਰੂ ਜੀ ਗੋਇੰਦ ਵਾਲ ਪੁੱਜੇ । 
ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਰਸ਼ਨ । 
ਗੋਇੰਦਵਾਲੋਂ ਕਰਤਾਰ ਪੁਰ । 
ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਿਕਾਰ, ਕੌਲਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ! 
ਕਉਲਾੀਂ ਪ੍ਰਲੋਕ ਗਮਨ । 
ਪਠਾਣ ਉਮਰਾਵ ਸਿੱਖ ਹੋਯਾ । 
ਕਰਤਾਰ ਪੁਰੋਂ' ਕੂਚ ! 
ਘੇਰੜ (ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ) । 
ਘੇਰੜ ਬਕਬਾਦ । 
ਘੇਰੜ ਮ੍ਰਿਤੂ । 

ਪ੍ਰਸੰਗ 

ਜਲੋਜ੍ਰ ਜੂਬਾ ਚੜ੍ਹਾ ਲਿਆੰਦਾ। 

ਜਗ ਦੀ ਤਕਾਰੀ। _ 
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ਨ 
ਪ੍ਰਮਗ 

ਪੈ ੧੪੭੬੧ 

ਗਾਸ਼ਿ ਸੱਤਵੀ' । 

ਮੰਗਲ । ਸੂਰਜ ਮਲ ਸਗਾਈ । 
ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਘੋੜੇ ਖ੍ਰੀਦਣ । 
ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕਾਂਸ਼ੀ ਵਿਖੇ । 
ਕਾਂਸ਼ੀ ਪੰਡਤਾਂ ਨਾਲ਼ ਚਰਚਾ । 
ਕਾਂਸ਼ੀਓਂ ਅੰਮ੍ਰਤਸਰ । 
ਸੂਚਜ ਮਲ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ । 

ਸ਼ਿਕਾਰ । ਬਾਸਰਕੇ ਬੀੜ । 
ਸ਼੍ਰੀ ਚੋਲ੍ਹਾ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨ । 
ਦੋਲ੍ਹ (ਬੋਣੀ) ਦੀ ਕਥਾਂ। 

ਮ੍ਰਿਤਕ ਗੁਰਮ੍ਰਿਜਾਦਾ ਭਾ: ਜ 
ਰੀ ਹਰਿਰਾਇ । ਅਵਤਾਰ । ਮਾਲਵੇ 

ਵੱਲ ਕੂਚ । 
ਡਹੋਲੀ ਸਾਂਈਦਾਸ ਦੇ ਘਰ । 
ਵੱਤੇ ਘਰ, ਭਾਈ ਸਾਦਾ ਸਾਂ 
ਭਾਈ ਸਾਧੂ ਰੂਪਾ ! 
ਭਾਈ ਸਾਧੂ ਰੂਪਾ । 
ਮਾਤਾ ਦਮੇਂਦਰੀ ਪਰਲੋਕ । 
ਰਾਮੋ, ਸਾਂਈਂ ਦਾਸ ਪ੍ਰਲੋਕ । 
ਡਰੋਲੀਓਂ ਭਾਈ ਰੂਪੇ । 
ਜੋਧ ਸ਼ਾਹ । 
ਬਖਤ ਮਲ ਤਾਰਾ ਚੌਦ । ਘੋੜੇ । 
ਦਰਿਆਈ ਘੋੜੇ । 
ਬਿਧੀ ਚੈਦ ਕੇਰੇ ਦੇ ਰੂਪ । 
ਕਸੇਰੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹ ਵਲੋਂ ਇਨਾਮ । 
ਕਸੇਰੇ ਨੇ ਹੋਰ ਭੇਤ ਲੈੜੇ 
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ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਜਾਵਤ । 
ਇਕ ਘੋੜਾ ਲਿਆਂਦਾ । 
ਪਹਿਲਾ ਘੋੜਾ ਉਦਾਸ । 
ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾਂਗੜ ਪੁਰ ਗਏ । 
ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਰਮਲੀ ਦੇ ਭੇਸ । 
ਦਰਬਾਰ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ । 
ਦੂਜਾ ਘੋੜਾ ਲੈਕੇ ਟੁਰਨਾ । 
ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ । 
ਯੁੱਧ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ । 
ਕਾਂਰਫ਼ ਪੁਰੋਂ ਕੂਚ । 
ਜੈਗ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ । 
ਲਲਾਬੇਗ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ । 
ਸ਼ਾਹੀ ਫੌਜ ਮਾਲਵੇ ਪੁੱਜੀ । 
ਹਸਨ ਖਾੰ ਦੂਤ । 

$$ ਹੈ 

ਦਿਨ ਚੜ੍ਹੇ ਦਾ ਲੁੱਧ । 
99 25 ਜਾਰੀ । 
ਕਾਬਲ ਬੇਗ ਬੌਂਧ। 
ਕੈਬਰ ਬੇਗ ਬੱਧ । 
ਕਾਸਮ ਬੇਗ ਬੋਂਧ । 
ਭਾਈ ਜੇਠਾ; ਸ਼ਮਸਬੇਗ ਬੱਧ । 
ਲਲਾਬੇਗ ਬੱਧ । 
ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਵਿਜੈ । 
ਹਸਨ ਖਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਬਣਾਯਾ । 
ਨਿਬਾਣੇਂ ਵਾਲਾ ਕਾਲੂ ਨਾਬ । 
ਕਾਂਗੜ ਪੁਰ। ਅਜ਼ਗਰ । 
ਕਾਂਗੜ ਪੁਰ ਭੇਰਾ । 

ਕੂਚ । ਫਤੂਹੀ ਰਾਹਕ । 
ਕਰਤਾਰ ਪੁਰ ਆਏ । 
ਕਰਤਾਰ ਪੁਰ ਦਰਬਾਰ ! 

ਨ ਤਾਸ, ਦਾਦਾ 
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ਡੀ 
ਕ ਓ ਸਤਿਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ 

/ 
੧ ਓ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਹ ॥ 
ਅਥ ਖ਼ਸ਼ਟਮ ਰਾਸ ਪ੍ਰਾਂਰੈਭਤੇ ॥ 

ਅਰਬ- ਹੁਣ ਛੇਵੀਂ ਰਾਸਿ ਦਾ ਆਰੇਭ ਕੀਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 

ਅਥ ਜੁੱਧ ਪ੍ਰਬੈਧ ਕਥਨੰ” ॥ 
(ਪ੍ਰੈਧ=ਕਾਵਯ ਰਚਨਾਂ । ਮਜ਼ਮੂਨ ॥ 

ਅਰਬੋ-ਹੁਣ ਜੁੱਧਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਮੂਨ ਦਾ ਕਥਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ । 
ਦਿ 

ਅੰਸੂ ੧ [ਮੰਗਲ । ਨਾਰਦ ਆਗਮਨ ।] 
<< ੬ 

੧. ਇਲ਼੍ਹ ਦੇਵ-ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ-ਮੰਗਲਨ। 
ਵਲ ਸਤਿ ਚੈੜਨ ਆਣੀਦ ਇਕ ਅਮਤਿ ਭਾਂਤ ਪ੍ਰਿ, ਪੂਰ ॥ 

ਨਭ ਸਮ ਸਭਿ ਮਹਿੰ, ਸ਼ੁਭ ਕਰਨ, ਗਨ ਮੰਗਲ ਕੋ ਮੂਰ ॥ ੧ ॥ 
ਰਲ ਆਨੰਦ=ਦੇਖੋ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੂਰ: ਅਧਸਾਯ ੧ 

ਅੰਕ ੩ ਦੇ ਪਦਰਥ । 

ਅਰਬੋ- ਇਕ (ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੋ) ਸਤਿ ਚੇਤਨ ਆਨੰਦ (ਹੈ ਅਰ ਜੋ) ਅਸਤਿ; ਭਾਂਤਿ; ਪ੍ਰਿਯ 
(ਰੂਪ ਹੋਕੇ) ਸਭਨਾਂ ਵਿਚ ਅਕਾਸ਼ ਵਾਡੂ ਪੂਰਨ ਹੇ ਰਿਹ ਹੈ, (ਉਹੀ) ਸ਼ੁਭਤਾ ਦੇ ਕਰਨੇ 
ਵਾਲਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮੰਗਠਨੰ ਦਾ ਮੂਠਨ ਹੈ (ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕੂਪ 
ਮੰਗਲ ਕਰਦ! ਹਾਂ) । 

ਵੱਪਾ:=ਅਬ ਜੁੱਧ ਪੂਸੈਗ ਬਰਨਨੈ । 
71ਸਤਿ ਚੇਤਨ ਆਨੰਦ; ਅਸਤਿ ਭਾਂਤਿ ਪ੍ਰੇਯ ਦੇ ਜੇ ਅਰਥ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਕੀਤੇ ਹਨ 

ਉਹ ਇਉਂ ਹਨ-ਸਤਿ ਚੇਤਨ ਆਨੌਦ ਪੂਤੱਛ । ਅਸਤਿ ਭਾਂਤਿ ਪ੍ਰਿਯ ਆਤਮ ਲੈਂਡ । ਇਹ ਤੀਨਹੁ 
ਜਿਤ ਕਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਵੇ' ॥ ਇਨ ਬਿਹੀਨ ਕਿਤ ਕਲੁ ਨ ਜਨਾਵੇ ॥ ਅਸਤੀ ਹੈ ਸੁ ਪਦਾਰਥ ਸਾਚੁ ॥ 
ਢਿਤ ਭਾਂਤੀ ਪਰਕਾਸ਼ ਉੱਬਾਚ ॥ ਪਾਇ ਪਦਾਰਬ ਪ੍ਰਿਯ ਆਨੰਦ ॥ ਇਮ ਤੀਨਹੁ ਸਭਿ ਮਹਿ 
ਝਰਤੇਦ ॥ [ਭੁਗ ੫ ਆ ੪੭ ਅੰਕ ੩੪] 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੨੭੭੮) ਰਾਸਿ ੬। ਔਸੂ ੧. 

ਭਾਵ-ਅਕਾਸ਼ ਦੇ ਦੇ ਗੁਣ ਹਨ ਵਿਆਪਕਤਾ ਤੇ ਅਮੈਗਤਾ । ਵਿਆਪਕਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਵਿ 
ਜੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਸ਼ ਵਾਂਗੂ ਉਹ ਸਭਨਾਂ ਵਿਚ ਪਰੀ ਪੁਰਨ ਹੈ; ਅਮੈਗਤਾ 
ਵਾਲੇ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਆਪ ਨੇ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਪਰ ਗੁਰ੍ਹ ਆਸ਼ੇ ਵਾਲੀ ਅਸੈਗਤਾਂ ਜੇ ਮਾਨੋ 
ਚੈ ਭੀ ਤੇ ਨਹੀ ਭੀ ਅਗਲੋਂ ਵਾਕਾਂ ਵਿਚ ਦਰਸਾਈ ਹੈ, ਜਦ ਕਿਹਾ ਰੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੁਭਤਾ ਦੇ ਕਰਨੇ 
ਵਾਲਾ ਤੇ ਮੰਗਲਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਹੈ । ਅਕਾਸ਼ ਜੜ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜੀਕੁੰ ਅਸੈਗ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾਂ ਚੇਤਨ 
ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮੈਂਗ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਰਾਗ ਦ੍ਰੇਖ ਵਿਚ ਫਸੇ ਜੀਵ _ਅਮੈਗ ਨਹੀਂ 
ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਤਿਵੇਂ ਪੁਮਾਤਮਾ ਅਮੈਗ ਰਹਿਣੇ ਵਿਚ ਅਸਮਰਬ ਨਹੀਂ; ਉਹ ਅਮੈਗ ਹੈ; ਐਉਂ 
ਅਸੈਰ! ਹੁੰਦਾ ਹੋਯਾ ਵੀ ਉਹ ਮੰਗਲਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਤੇ ਨੇਕੀਆਂ. ਦਾ ਕਰਨਹਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ 
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਚਾਰ ਗੁਰਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਪੂਕਾਰ ਹੈ:- 

ਵੇਦਾਂਤ ਨੇ ਪੂਮਾਤਮਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿ, ਚਿਤ, ਆਨੈਂਦ ਯਾ ਅਸਤਿ; ਭਾਂਤਿ; ਪ੍ਰਿਯ ਆਖਿਆ ਹੈ । 
ਇਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਤੇਂਤ੍ਹ ਸਰੂਪ ਦਾ ਵਰਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਜਗਤ ਤੋਂ ਅੇਂਗ ਤੇ ਮੁੱਲੋੱ 
ਨਿਰਲੋਪ ਹਸਤੀ ਸਹੀ ਚੁੰਦਾ ਹੈ । ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਰਰ% ਸ਼ੋਕ, ਦੁੱਖ; ਦਚਦ ਪੂਰ ਦਇਆ ਕਰਨ ਤੇ 
ਤੁੱਠਣ ਆਦਿ ਵਲਵਲਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁੰਨ ਤੇ ਇਨਸਨ ਦੀਆੰ ਲੋੜਾਂ ਤੋਂ ਏਪਰਵਾਹ; ਉੱਚਾ ਤੇ 
ਔਸੈਗ ਸਹੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਕ ਨਿਰਾਸਤਾ ਵਾਨਾ ਵਜੂਦ ਜਪਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਐਸੇ 
ਪੁਮਾਤਸਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਸ ਨਹੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ । ਇਹ ਲੋਕ ਇਸ ਅੜਚਨ ਤੇ ਰੁਕ ਗਏ ਹਲ 
ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਕਿੱਲੇ ਫੁਰਨੇ ਯਾ ਸੋਚ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਯਾ ਕਿਯਾ ਕਰਦਾ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਅਨੰਤ 
ਤੋ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ; ਇਸ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸੈਂਗ ਤੇ ਨਿਰਲੇ੫ 
ਨੂਪ ਦਿਤਾ । ਇਸ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਇਕ ਰੂਪ ਹੋਰ ਮੰਨਿਆਂ ਗਿਆ ਹੈ) ਜੋ ਸ਼ੁੱਧ ਸੰਤੋਰੁਣ ਮਾਇਆ 
ਵਿਚ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤਿਬਿੰਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ । ਇਸ ਨੂੰ ਈਸ਼ਰ ਕਿਹਾ ਹੈ । ਇਸ ਵਿਚ ਛੇ ਗੁਣ 
ਦੱਸੀਂਦੇ ਹਨ:-ਸੈਸ਼੍ਰਜ; ਜਸ, ਦੈਰਾਰ, ਉਦਾਰਤ) ਲਛਮੀ, ਰਯਾਨ ( ਦੇਖੋ ਰਾਸ ੫ ਸੰਸੂ 
8੬ ਅੰਕ ੧੭ ਦੀ ਟੂਕ ਪੰਨਾ ੨੬੯੫)। ਇਸ ਈਸੂਰ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਤੇ ਜੀਵ ਤੈ 

ਤੋਂ ਉਪਰ ਥਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਜੋ ਅੰਤ ਨੂੰ ਆਦਿ ਰਪ (ਬ੍ਰਹਮ) ਵਿਚ ਲੀਨ ਹੈ ਜਾਂਦਾ 
ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿਚ ਉਸੇ ਨਿਰਲੇਪ; ਅਲੋਪ, ਅਲ਼ਗ ਸਤਿ ਚਿਤ ਆਨੰਦ ਹਦ 
ਹੀ ਛਿਪਾਲੂ, ਚ ਦਿਆਲ; ਭਗਤ ਵਤਸਨ ਆਦਿ ਪਿਆਰਾਂ ਵਾਲਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ । ਯੋਬ; “ਸਭ 
ਤੇਜੀ ਕੁਦਰਤਿ ਤੈ ਕਾਦਿਰੁ ਕਰਤਾ ਪਾਕੀ ਨਾਈ ਪਾਕੁ 1? -ਉਹ ਕਰਤਾਰ ਹੈ, ਉਹੇ ਕਾਦਿਰ 
ਹੈ ਅਰਥਾਤ ਸਾਰੀ ਰਚਨਾਂ ਨੂੰ ਰਚਕੇ ਪਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਬੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਲੇਪ 

ਹੈ । ਅੰਤੇ ਰਚ; ਪਾਲ; ਪ੍ਰਬੈਧ ਕਰਕੇ ਐੱਕੈ ਅਬਿਨਾਸ਼ੀ ਕੀਕੁਣ ਹੈ ? ਇਸ ਦਾ ਅਸਲ 
ਭਾਵ ਇਕ ਤੁਕ ਵਿਚ ਦੱਸਕੇ ਦਾਰਸ਼ਨਕਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਠ ਬੀ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ:-“ਹੁਕਮੁ 
ਠ ਕਹਿਆ ਜਾਈ” । ਅਰਬਾੜ; ਪ੍ਰਮਾਤਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਿੰਦੇ ਹੇ ਕਿ ਉਹ ਅਰਾਮ ਅਗੋਚਰ ਹੋਣ 
ਕਰਕੇ ਕਬਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ' ਹੈ; ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਉਸ ਦਾ “ਹੁਕਮ” ਅਰਥਾਤ ਉਸ ਦੇ 
“ਬੋਚਰ ਤੇ ਕਰਨੇ ਬੀ ਅਕੱਥਨੀਯ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ _ਫਿਚ 'ਫੁਰਨਾ ਤੇ ਕਰਨਾ? 
ਅਰੋਪ ਕੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿਕਾਰੀ ਰੋਜਾਣ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਸਾਨੂੰ ਤਜਰਬਾ ਆਪਣੇ 
£ਫੂਰਨੇ ਤੇ ਕਰਨੇ/ ਦਾ ਹੈ । ਉਹ ਆਪਣਾ ਵਰਨਾ ਤੁਸੀਂ “ਅਰੰਤ ਤੇ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ! ਨੂੰ _ਅਰੋਪਦੇ 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੁਰੰਜ । (੨੭੭੯) ਗਾਸਿ ੬ । ਐਸ $ 

ਹੋ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਟਪਲਾ ਖਾਂਦੇ ਹੋ । ਉਸ “ਅਨੰਤ ਪ੍ਰਮਾਤਸਾ” ਦੇ “ਫੁਰਨੇ ਤੇ ਕਰਨੇ” ਹੋਰਵੇ 
ਹਨ ਅਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਵੇਂ 
ਪੂਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ “ਸੌਤਿ” ਤਿਵੇਂ ਉਸ ਦੇ “ਫੁਰਨੇ ਤੇ ਕਰਨੇ” ਬੀ ਸੱਤਿ ਸਰੂਪਤਾ ਵਾਲੇ ਹਠ; 
ਯਥਾ:-ਸਚੇ ਤੇਰੇ ਕਰਣੇ ਸਰਬ ਬੀਚਾਰ' । “ਸਚਾ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਸਚਾ ਫੁਰਮਾਣੁ'।ਦਰਿਸਹਂਤ ਲਈ 
ਵੇਖੋ ਧਰਤੀ ਪਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲਈ ਦਰਯਾ ਇਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਰੋ ਹੈ ਜੇ ਖ਼ੁਸ਼ਕੀ ਦੇ ਦੇ ਕਿਨ 
ਰਿਆਂ ਵਿਚ ਵਗਦਾ ਹੈ; ਇਸ ਨੂੰ ਉਹ ਦਰਯਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ । ਪਰ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਚ ਬੀ ਦਰਯਾ 
ਵਗਦੇ ਹਨ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਹੀ ਵਹਿੰਦੇ ਪਏ ਹਨ; ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਅਭੋਦ ਹਨ ਪਾਣੀ 
ਰੂਪ ਹੋਕੇ, ਪਰ ਵੱਖਰੇ ਵਹਿੰਦੇ ਦਿੱਸਦੇ ਆਪਣ। ਦਰਯਾ ਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਪਏ ਦੱਸੰਦੋਂ ਹਨ । ਤਿਵਾਂ 
ਸਾਡੇ “ਫੁਰਨੇ ਤੇ ਕਰਨੇ, ਸਾਤਾ ਹੁਕਮ? ਵਿਕਾਰੀ ਸ਼ੈ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ “ਅਨੌਤ” ਦੇ “ਕਰਨੇ” ਫੁਰਨੇ 
(=ਬੀਚਾਰ) ਤੇ “ਹੁਕਮ? ਅਨੰਤਤਾਈ ਦੇ ਕ਼ਰਿਸ਼ਮੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਚ ਵਿਕਾਰਤਾ ਦੀ ਸੈਭਾਵਨਾ 
ਕਰਨੀ ਆਧਣੇ “ਫੁਰਨੇ! “ਕਰਨੇ! ਨੂੰ ਓਸ ਅਕੇਬ ਵਿਚ ਕਲਪ ਲੈਣਾ ਹੈ । ਸਾਡਾ ਵਜੂਦ 'ਤੈ 
ਸਾਂਤੇ ਕਰਨੇ ਕਬਨੀ ਦੇ ਮੰਰਲ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਦਾ ਸਰੂਪ ਤੇ ਕਰਨੇ ਅਕੱਥਨੀਯ 
ਹਨ। ਜਿਵੇਂ “ਹੁਕਮੀ? ਅਕੇਂਥ ਹੈ ਤਿਵੇਂ ਹੀ “ਹੁਕਮੁ ਨ ਕਹਿਆ ਜਾਈ? 

ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾਂ ਨੂੰ ਰਚਣਹਾਰ ( ਕਰਤਾਰ ) 
ਪਾਲਣਹਾਰ, ਬਖਸ਼ਿੰਦ; ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਆਦਿ ਸਿਫਤਾਂ ਵਾਲਾ ਦੋਂਸਿਆ ਤੇ ਆਖਿਆ ਹੈ:- 

“ਨਿਰੁਗੁਨੁ ਆਪਿ ਸਰਗੁਨੁ ਭੀ ਓਹੀ । ਕਠਗ ਬਾਰਿ ਜਿਨਿ ਸਗਲੀ ਮੋਹੀ ॥” ਪੁਨਾ:-“ਸਰਗੁਨ 
ਨਿਰਗੁਨ ਨਿਰਕਾਰ ਸੈਨ ਸਮਾਧੀ ਅਪਿ ॥ ਆਪਨ ਕੀਆਂ ਨਾਨਕਾ ਆਪੇ ਹੀ ਫਿਰਿ ਜਪਿ ॥” 

ਗੁਰ ਸਿੱਥੀਂ ਦੇ ਇਸ ਅਸੂਲ ਦੀ ਸੋਬੀ ਇਸ ਦੋਹੇ ਤੋਂ ਸਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ; ਨ ਜੰਤ 
ਚਿਤ ਆਨੈਂਦ ਕਹਿ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭਤਾ ਦ ਕਰਨਹਾਰ ਦੋੱਸਿਆ ਹੈ; ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੰਗਲਾਂ ਦਾ ਮੂਲ 
ਵਰਣਨ ਕੀਤ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਿਰਾ ਸਤਿ ਚਿਤ ਅਨੰਦ? ਸ਼ੁਭਤ। ਤੇ ਅਸ਼ੂਭਤਾ ਦੋਹੀਂ ਦਾ 
ਕਰਨਹਾਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾਂ ਮੰਗਲ ਅਮਲ ਦਾ ਮੂਲ ਹੈ; ਪਰੈਤੂ “ਤੂੰ ਕਾਦਿਰ ਕਰਤਾ ਪਾਕੀ 
ਲਾਈ ਪਾਕੁ” ਦੇ ਸਰੂਪ ਵਾਲਾ ਆਪੇ ਨਿਰਗੁਣਤਾ ਆਪੇ ਸਰਗੁਣਤਾ ਦੇ ਰੋਗ ਦੱਸਣ ਵਹਾ 
ਸੁਤ ਦੇ ਕਹਨ ਵਲ ਤੇ ਨਗਰ ਦ। ਮਲ 3 ਲੜਾ ਏ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਮੋ ਜੂ ਹੈ। 

ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਵਜੂਦ 'ਨੋਕੀ ਕੁੱਲ! ਹੈ “ਨੈਪੂਰਨ ਸ਼ੁਭਤਾ? ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 'ਸ਼ੁਭਤ” ਹੀ 
ਸੌਤਜ ਵਸਤੂ ਹੈ, ਅਲੁਭਤਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਜੂਦ ਕੋਈ ਨਹੀ ; ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ੁਭਤਾ ਦੀ ਕਸੀਂ_ਯਾ 
ਅਣਹੇਦ ਦਾ ਨਮ ਹੈ) ਸੋ ਫਿਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਉਹ ਸੋਤਿ ਸੂਪ ਹੈ; ਉਹ ਸਤਾ ਸਫੂਪ ਬੀ 
ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਭਤਾ ਸੇਂਤਿ ਵਸਤੂ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਮੰਗਲ ਮੂਲ ਹੈ। ਅਮੰਗਲ ਉਹ 
`ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮੰਗਲ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਮੰਗਲ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਹੈ; ਤੇ ਉਹ 
“ਹੋਂਦ” ਹੈ ਤੇ ਮੰਗਲ? ਹੇਂਦ ਹੈ; ਇਸ ਵਾਸੰਤੇ ਉਹ ਮੰਗਲ ਹੈ; ਸੈਪੂਰਣ ਮੰਰਸ਼ ਰ੍ਰਪ 
ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੰਗਲ ਮੂਲ ਹੈ । ਯਥ-“ਅਨਦ ਰੂਪ ਮੰਗਲ ਸਦ ਜਾਕੈਂ ॥” ਤਥਾ-“ਮੰਗਲਗ ਹਰਿ 
ਮੰਗਲਾ ਮੇਰੇ ਪੂਭ ਕੇ ਸ਼ੁਫੀਐ ਮੰਗਲਾ ॥ ਉਸ ਦਾ ਸਰੂਪ ਆੰਦ ਹੈ; ਉਸ ਢਾ ਸਰੂਪ ਖ੍ਿਯ 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੨੭੮੦) ਸਿ ੬। ਗੰਸੂ ੧. 
ਹੈ । ਆਨੰਦ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਪੂਰਨ ਰੀਤਿ ਕਰਕੇ ਮੰਗਲ ਰੂਪ ਹਨ, ਆਨੰਦ ਯਾ ਪ੍ਰਿਯ ਪਦ ਮੰਗਲ ਦੇ 
ਹੀ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਬ ਵਾਚੀ ਪਦ ਹਨ; ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਦਾ ਸਰੂਪ (ਆਨੰਦ=) ਮੰਗਲ ਹੈ; 
ਤਹ ਮੰਗਲ ਮੂਲ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧ ਹੈ, ਮੰਗਲ ਮੂਲ ਨੇ ਮੰਗਲ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ. ਸ਼ੁਭਤਾ ਦੇਣੀ ਹੈ । 

੨, “ਕਵਿ-ਸੈਕੇਤ' ਮਿਰ੍ਯਾਦਾ ਦਾ ਮੰਗਲ । 
ਚੈਦ ਅਮੰਦ ਮਨਿੰਦ ਮੁਖ ਸੁਮਤਿ ਕੁਨਿੰਦ ਬਿਲੈਦ । 
ਪਦ ਅਰਵਿੰਦ ਅਨੰਦ ਦਾ ਬੈਦ ਗਿਰਾ ਕਰ ਬੰਦਿ॥ ੨॥ 
ਅਮੰਦ=ਕਲੈਕ ਰਹਤ । ਸੂੱਛ । ਮਨਿੰਦ=ਵਰਗਾ। ਹੂ 
ਕੁਨਿੰਦ=ਕਰਨੇ ਵਾਲੀ [ਫਾ:, ਕੁਨਿੰਦਹ]। ___ਗਿਰਾ=ਸਰਸੂਤੀ । 

ਅਰਬ (ਜਿਸ) ਰਿਹਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਸੁੱਛ ਚੰਦਰਮਾਂ ਵਰਗਾ ਹੈ ( ਤੇ ਜੋਂ ) ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ 
ਕਰਨੇ ਵਾਲੀ ਹੈ (ਉਸ ਦੇ) ਅਨੰਦ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਚਰਣਾਂ ਕਵਲਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜਕੇ (ਮੋਰੀ) 
ਨਮਸਕਾਰ ਹੋਵੇ ! 

੩. ਇਸ਼੍ਰ ਗੁਰੂ-ਸ੍ਰ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ-ਮੰਗਲ । 
ਕਬਿੱਤ॥ ਬੈਦਨਾ ਕੌ ਲੋਤਿ ਹਮ ਅਬੈਦਤਾ ਕੋ ਦੇਂਤਿ ਜਨ, ਪ੍ਰੀਤਿ ਲੇਂਤਿ, 
ਦੇਡਿ ਹੈਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਸੁਖ ਸੇਤੁ ਹੋਂ । ਭਾਉ ਉਰ ਲੋਤਿ ਹੀ; ਪ੍ਰਭਾਉ ਬਡੋ ਦੇਤਿ 
ਆਪਿ; ਨ੍ਿਗੁਨ ਪਦ ਦੇਤ, ਜਨ ਗੁਨ ਦੇਖਿ ਲੇਤਿ ਹੈਂ । ਥੋਰੀ ਜੈਸੀ ਭੇਟ 
ਲੋਤਿ, ਜਮ ਕੀ ਅਭੇਟ ਦੇਤਿ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਚੇਤਿ ਹੈ। 
ਹੈਤਾ ਲੋੜਿ ਦਾਸਨਿ ਕੀ, ਅਹੈ ਬ੍ਰਹਮ ਦਤਿ ਉਰ, ਮਨ ਲੇਤਿ ਚਰਨ ਮੈਂ; 
ਮੁਕਤਿ ਸੁ ਦੇਤਿ ਹੈਂ ॥ ੩॥ 

[ ਬੇਦਨਾ=ਨਮਸਕਾਰ । ਅਬੈਦਤਾ=ਬੈਧਨ ਰਹਤਤਾ । ਸੁੰੇਤ੍ਰਤਾ । ] 
| ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਬੈਧਨਾਂ ਤੇ` ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਲ; ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ | 
| ਛੁਟਕਾਰਾ ਮੁਰਾਦ ਹੈ । ਸੁਖ ਸੇਤੁ=ਸੁਥਾਂ ਦੇ ਪੁਲ । | 
$ ਭਾਉ=ਸ਼ਰਧਾਂ; ਭਾਉ ਭਗਤੀ । ਉਰ ਲੇਤਿ=ਦਿਲ ਵਿਚ ਲੈਕੇ $ 
| ਭਾਵ ਸ੍ਰੀਕਾਰ ਕਰਕੇ ( ਅ ) ਦਿਲਦੀ ਸ਼ਰਧਾ; ਭਗਤੀ । 
| ਪੁਭਾਉ=ਪ੍ਰਤਾਪ; ਮਹਿਮਾ । ਮਹਾਤਮ । ਨ੍ਹਿਗੁਨ=ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਰਹਤ 

ਪਦ । ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲਾ ਦਰਜਾ; ਯਥਾਰਥ ਅਵਸਥਾ । 
(ਹੈਤ==ਹੈਕਾਰ; ਦੇਹਿ ਅਭਿਮਾਨ । | 

ਅਰਯੋ-( ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ) ਦਾਸਾਂ ਦੀਆਂ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਲੇਕੇ ( ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ) ਸੁੱਤਤ੍ਰਤਾ ( ਦਾ 
ਦਾਨ ) ਦਿੰਦੇ ਹਨ) ਪ੍ਰੇਮ ਲੈਂਦੇ ਹਨ; ਪਰ ਸੁਖਾਂ ਦਾ ਪੁਲ ਰੂਪੀ ਡਰੇਸ' ਦਾਨ ਕਰੰਦੇ 
ਹਨ । ਆਪ( ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ) ਢਿਲੀ ਸ਼ੇਰਧਾਂ ( ਫ਼ਗੜ੍ਹੀ ) ਸੀਕਾਰ ਕਰਕੇ ( ਉਹਨ ਨੂੰ ) 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੂੂਤਾਧ ਸੂਰਜ । ( ੨੭੮੧) ਗਸਿ ੬। ਲੰਸੂ ੧. 

ਬਹੁਤ ਪੂਤਾਪ ਦੇਂਦੇ ਹਨ; (ਅਤੇ ਜਦੋਂ) ਦਾਸਾਂ (ਵਿਚ ਸ਼੍ਭ) ਗੁਣ ਦੇਖ ਲੋਂਦੇ ਹਨ (ਉਨ੍ਹਾਂ 
ਨੂੰ) ਤ੍ਰਿਗਣਾਤੀਤ ਪਦਵੀ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ; ਥੋੜੀ ਜੋਸੀ ਭੇਟਾ (ਦਾਸਾਂ ਦੀ) ਸ੍ਰੀਕਾਰ 
ਕਰਕੇ (ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ) ਜਮ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹਨ।(ਐਸੇ) ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 

ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ (ਭਾਈ) ਸੈਤੋਂਘ ਸਿੰਘ ਜੀ (ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ) ਸਿਮਰਦਾ ਹਾਂ,ਜੇ (ਅਪਣੇ) 

ਦਾਸਾਂ ਦੀ ਹੈਤਾ ਲੈਕੇ (ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ) ਹਿਰਦੇ ਵਿਖੇ ਅਹੈ ਬ੍ਰਹਮ (ਦਾ ਦਾਨ) ਦੇਂਦੇ ਹਨ (ਤੇ 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ) ਮਨ (ਅਪਣੇ) ਚਰਨਾਂ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਮੁਕਤੀ (ਦਾ ਦਾਨ) ਦਿੰਦੇ ਹਨ । 

ਭਾਵੋ--ਇਸ.ਕਬਿੱਤ ਵਿਚ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਾਡੇ “ਅਵਗੁਣ ਹਰਨ” 
ਤੇ ਗੁਣ ਦਾਨ ਕਰਨ? ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਕੇ ਦਸਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਦਰਸਾਈ ਹੈ । 

ਹਉਮੇਂ' ਦਾਸਾਂ ਦੀ ਚੂਰ ਕਰਕੇ ਜੋ ਅਹੈਂਬ੍ਹਮ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਕਿਹਾਂ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ 

“ਅਹੈਬ੍ਰਹਮ” ਦੇ ਸੁੱਕੇ ਦਮਗਜੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ; ਬਲਕੇ ਜੋ ਮੁਕਤੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿਚ ਹੈ ਜਿਸ 

ਵਿਚ ਪ੍ਰੀਤ ਮੁੱਖ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਤ੍ਰੇ ਅੰਗ ਦੱਸੇ ਹਨ -੧. ਹਉਂ ਦਾ ਦੂਰ ਹੋਣਾ, ੨. ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ 
ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ ਅਵਿਰਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋਣਾ; ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ੩. ਮਨ ਨੂੰ ਚਰਨਾਂ ਵਿਚ ਲੋਣਾਂ 
(ਭਾਵ ਪ੍ਰੇਮ) ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਹਉਮੈ' ਦਾ ਅਭਾਵ; ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਅਵਧੀ; ਬ੍ਰਹਮ ਤੱਤ ਨਾਲ ਮੇਲ; ਤ੍ਰੇਹਾਂ 

ਵਾ ਮੇਲ ਜੇ ਮੁਕਤੀ ਹੈ ਸੋ ਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ । ਗੁਰੂ ਘੋਰ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਵਾਲਾ ਗਜਾਨੀ ਸ਼ਿਲਾ 
ਤੁੱਲ ਅੜ ਨਹੀਂ' ਹੋ ਢੇੱਦਾ । ਉਹ “ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਪਰਉਪਕਾਰ ਉਮਾਹਾ” ਦੇ ਰੈਗ ਵਿਚ 

“ਕਰਮ ਕਰਤ ਹੋਵੈ ਨਿਹ ਕਰਮ? ਹੈਂਦਾ ਹੈ । ਉਸ ਦੀ ਬ੍ਰਿਤੀ ਵਿਚ ਨਾਮ ਯਾਂ ਇਉਂ ਕਹੋ, ਕਿ 

ਬ੍ਰਹਮ ਅਰੂੜ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ , ਉਸ ਦੇ ਇੰਦੈ ਤਕ ਬ੍ਹਮਾਕਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ! ਉਸ ਦੇ ਵਚਨ ਤੇ 
ਕਰਮ ਸੁਖ ਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਮੇਘ ਹੋਕੇ ਵਸਦੇ ਹਨ । ਖਿੜੇ ਗੁਲਾਬ ਹਾਰ ਸੁਰੀਧੀ ਦਾਤਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । 

੩. ਇਸ ਗੁਰੂ-ਬ਼ੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦ-ਮੰਗਲਨ । 

ਦੌਹਰਾ॥ ਅਜਰ ਜਰਨ ਧੀਰਜ ਧਰਨ ਦੇਤਿ ਸ਼ਰਨ ਜਨ ਦਾਨ ॥ 
ਸ਼੍ਰ ਅੰਗਦ ਸੁਖ ਕਰਨ ਕੌ ਨਮਸਕਾਰ ਗੁਨ ਖਾਨ ॥੪॥ 

 ਅਜਰ ਜਰਨ=ਆਤਮ ਸੱਤਯਾਂ ਜੋ ਅਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਰ ਲੋਣੀ 
1 ਕਠਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ । 

ਅਰਬ-ਸ਼ਰੀ (ਗੁਰੂ) ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਜੇ`ਸੁਖਾਂ ਦੇ ਕਰਨ ਹਾਰੇ ਹਨ; ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਖਾਨ ਹਨ; 
ਅਜਰ ਨੂੰ ਜਰ ਯੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ; ਧਰਤੀ (ਵਤ) ਧੀਰਜ (ਧਾਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ ਤੇ ਅਪਣੇ) 

ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ (ਉਨ੍ਹਾਂ) ਨੂੰ (ਮੇਰੀ) ਨਮਸਕਾਰ ਹੋਵੇ । 

੪. ਇਸ਼੍ਹ ਗੁਰੂੇ=ਸੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਸ ਜੀ ਦ=ਮੰਗਲ । 

ਅਤਿ ਉਦਾਰ ਬਖ਼ਸ਼ਭਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੋਨਹੁੰ ਲੋਕ ਅਨੰਦ ॥ 

ਅਮਰਦਾਸ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੇਦੇਂ' ਜੁਗ ਕਰ ਬੈਦਿ ॥ ੫॥ 



ਸ਼ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੨੭੮੨) ਰਾਸਿ ੬ । ਐ£੧. 
ਅਰਬ-ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ (ਗੁਰ) ਅਮਰਦਾਸ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮੋ ਦੋਵੇਂ ਹਥ ਜੋੜਕੇ ਨਮਸਕਾਰ 

ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਬੜੇ ਉਦਾਰ ਹਨ; ਦੋਹਾਂ ਲੋਕਾਂ (ਲੋਕ ਪ੍ਰਲੋਕ) ਵਿਚ ਅਨੰਦ ਬਖਸ਼ਣੇ 
ਵਾਲ ਹਨ । 

ਗਾਂਵ- ਉਦਾਰ ਤੇ ਬਖਮਿੰਦ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਕਵੀ ਜੀ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰ! ਆਪ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾਨ ਦੀ ਦੇਗ਼ 
ਅਮਿੱਤ ਚਲਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਤੇ ੨੨, ੫੨, ੭੨ ਵਜਕਤੀਆਂ ਐਸੀਆੰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਹੈ ਜੋ 
ਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਪਦ ਤੇ ਅਰੂੜ੍ਰ ਹੇਕੇ ਨਾਮ ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਤਪੁਰਖ ਹੋਏ । 

੫. ਇਸ਼੍ਰ ਗੁਰੂ=ਸ ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਦਾਸ ਜੀ ਦਾ-ਮੰਗਲਨ । 
ਤ੍ਰਾਸ ਬਿਨਾਸ਼ਿ ਉਪਾਸ਼ਕਨਿ ਪੁਰਹਿ ਆਸ ਗਨ ਦਾਸ ॥ 
ਰਾਮਦਾਸ ਸੁਖਰਾਸ ਕੋ ਨਮੋ ਹੁਲਾਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ॥ ੬ ॥ 
ਉਪਾਸ਼ਕ=ਸੇਵਕ, ਦਾਸ; ਸਿੱਖ । ਉਪਾਸ਼ਕ ਦਾ ਬਹੁ ਵਚਨ “ਉਪਾਸ਼ਕਨਿ? 

(ਅ) ਉਪਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ । 
ਅਰਬੋ- (ਮੈਂ, ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ੍ਹ) ਸੁਖਾਂ ਦੀ ਰਾਸ (ਗੁਰੂ) ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ, (ਜੇ ਸਦਾ) ਹੁਲਾਸ 

ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ (ਕਿਉਂ ਜੇ ਆਪ ਅਪਣੇ 
ਉਪਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਭੈ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਾਸਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਪੂਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ । 

੬, ਇੱਸ਼੍ਹੇ ਗੁਰਹ=ਜ਼ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦ-ਮੰਗਨੁ । 
ਸ਼ੀ ਅਰਜਨ ਸਿਰਜਨ ਅਨੰਦ ਤਰਜਨ ਜਨਨ ਬਿਕਾਂਰ ॥ 
ਬਰਜਨ| ਦੁਰਜਨ ਤੇਜ ਕੋ, ਤਿਨ ਪਗ ਰਜ ਸਿਰ ਧਾਰਿ ॥ 7 ॥ 
[ ਸਿਰਜੱਠੋ ਅਨਦ=ਅਨੰਦ ਦੇ ਬਨਾਵਣ ਵਾਲੇ; ਨ 
ਵਰ ਤਰਜਨ=ਤਾੜਨ ਵਾਲੋਂ ਭਾਵ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ । 

ਬਰਜਨ=ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ। ਦੁਰਜਨ=ਖੋਟੇ ਲੋਕ । ਵੋਰੀ । 
ਪਗ ਰਜ=ਚਰਣਾਂ ਦੀ ਧੂੜੀ । 

ਅਰਬੋ-ਸ਼੍ਰੀ (ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ) ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਅਨੰਦ ਦੇ ਸਿਰਜਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਦਾਸਾਂ ਦੇ 
ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾੜ਼ਨ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਤੇ ਖੋਟੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤੇਜ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਤਿਨ੍ਹਾਂ 
ਦੇ ਚਰਣਾਂ (ਕਵਲਾਂ) ਦੀ ਧੂੜੀ (ਨੂੰ ਮੈਂ) ਸਿਰ ਤੇ ਧਰਦਾ ਹਾਂ । 

੭, ਇਸ਼੍ਹ ਗਜੂ-ਸ਼ੀ ਗੁਰੂ ਹਰੇ ਗਵੰਦ ਜੇ ਦ-ਮੰਗਲਨ। 
੧ੱਤ॥ ਬੌਧ ਮਹਿ ਬਿਦੇਂਹ, ਲੁੱਧ ਕ੍ਰੱਧ ਮੱਧ ਰਾਮਚੈਦ, ਸਿੱਖ ਤਾਰਿਬੇ ਕੋ 
ਸਿੰਧੁ ਤੇ ਜਹਾਂਜ ਹੈਂ। ਕਰੁਣਾ ਨਿਧਾਨ ਤੇ ਬਿਸ਼ਨੁ ਪਰਮਾਨ ਮਨ, 

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਬੇ ਕੋ ਸੋਈ ਵਿਜਰਾਜ ਹੈਂ । ਪ੍ਰਗਰ ਪ੍ਰਭਾਪ ਮੈਂ ਪ੍ਰਚੋਬੁ ਹੈ 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੨੭੮੩) ਰਾਸਿ ੬। ਅੰਸੂ , 
ਮਾਰਤੰਡ ਬਝੇ,ਸੋਭਾ ਸਭਿ ਲੋਬੇ ਕਉ ਸਹਾਇ ਸੁਰਰਾਜ ਹੈਂ।ਧੈਰਜਧਰਨ 
ਕੌ ਧਰਨਿ ਰੂਪ ਬੀਰ ਬਰ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਗੁਵਿੰਦ ਸੁਖਕੌਦ ਹ੍ਰੋ ਬਿਰਾਜ ਹੈ' ॥੮॥ 
| ਝੋਯ=ਗਿਆਨ । 
[ ਬਿੰਦੇਹ=ਜੋ ਸਰੀਰ ਧਾਰੀ ਨਾਂ ਹੋਵੇ, ਜੈਸੇ ਈਸ਼ਰ । (ਅ) ਵਿਦੇਹ=ਪੁਰਾਤਨ 

ਮਿਬੁਲਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕਲ ਤਿਰਹੁਤ ਆਖਦੇ ਹਨ, 
ਇਥੋਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਬੀ ਵਿਦੇਹ ਕਹਿ ਲੈੱਦੇ ਹਨ । ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ 
ਜਨਕ ਨੂੰ । ਜਨਕ ਗਿਆਨੀ ਸੀ; ਸੇ ਗਿਆਨੀ ਅਰਥ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। 

ਭਵ ਸਿੰਧੁ=ਸੈਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ । | 
ਦਿਜਰਾਜ=ਚੌਦ੍ਮਂ; ਬ੍ਰਹਮਨ, ਬ੍ਰਹਮਾਂ, ਬ੍ਰਹਸਪਤਿ ਆਦਿ । 

੮ ਮਾਰਤੌਡ=ਛਸੂਰਜ । ਸੁਰਰਾਜ=ਇੰਦ੍। ] 
ਅਰਥ-(ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ) ਗਿਆਨ ਵਿਚ ਵਿਦੇਹ (ਹਨ;) ਜੁੱਧ (ਵਿਚ ਤੇ) ਕੌਧ (ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ) 

ਰਾਮਚੰਦ ਵਤ ਹਨ। ਸਿਖਾਂ ਨੂੰ ਮਿਕਾਰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਤਾਰਣ ਲਈ ਜਹਾਜ (ਵਤ) ਹਨ । 
ਕਿਪਾ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ (ਹੋਣ ਕਰਕੇ) ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਵਤ ਮਨ (ਰਖੰਦੇ ਹਨ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ 
ਦੀ) ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੇ ਪੂਕਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਉਹੀ ਚੈਦ੍ਮਾ ਵਤ ਹਨ; ਪੂਤਾਪ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 
ਵਿਚ ਜੋ ਤੇਜਵਾਨ ਸੂਰਜ ਵਾਂਡੂ ਵਡੇ ਹਨ (ਤੇ) ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ੋਭਾ ਲੋਣ ਵਿਚ (ਜੋ) 
ਇੰਦ ਵਾਂਡੂ ਸੁਹਾ ਰੰਹੇ ਹਨ (ਅੰਤੇ) ___ ਧੀਰਜ ਧਰਨ ਵਿਚ ਜੋ ਧਰਤੀ ਰੂਪ ਹਨ 
ਓਹ ਮ੍ਰੈਸ਼ਟ ਬੀਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਗੋਵਿੰਦ ਜੀ ਸੁਖਾਂ ਦੇ ਮੇਘ ਹੋਕੇ ਬਿਰਾਜ ਰਹੇ ਹਨ 
(ਸੋ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬੀ ਕਿਪਾਲੂ ਹੋਣ) । 

ਭਾਵ-ਗਯਨ, ਯੁੱਧ, ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ, ਸ਼ਕਤੀ, ਕ੍ਰਿਪਾ) ਕੀਰਤੀ; ਪੂਤਾਪ; ਤੇਜ; ਸੋਭਾ; 
ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੁਣਾਂ ਵਿਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਗੁਣ ਧਾਰੀਆੰ ਨਾਲ ਸ਼ੋਭਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । 
ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ “ਗੁਰ ਅਵਤਾਰ” ਹਨ, ਉਪਮਾ ਆਪ ਤੋਂ `ਛੋਟਿਆਂ ਨਾਲ ਦੇਣ 
ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਉਕਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਰੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਵੀ ਜੀ ਇਕ ਇਕ ਗੁਣਧਾਰੀ 
ਦੀ ਇਕ ਇਕ ਉਪਮਾ ਦੇਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ “ਸਰਬ ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ” ਕਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । 
ਸਾਰੇ ਰੁਦਾਂ ਦਾ ਇਕ ਵਜਕਤੀ ̀ ਵਿਚ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋਣਾ ਜੋ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ 
ਉਪਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਧਿਕਤਾ ਦਰਸਾਈ ਹੈ । 

੮. ਇਸ੍ਹ ਗੁਰ੍ਹ--ਸਰ ਗੁਰੂ ਯੰਰਰਾਇ ਜੀ ਦ=ਮੰਗਲ । 
ਸ੍ਰੈਯਾ॥ ਦੇਵ ਤਰੋਵਰ ਹੈ ਨ ਇਹੈ, ਹਰਿਰਾਇ ਗੁਰੂ ਕਰਿ ਦੇਵ ਤਰੋਵਰ । 
ਸੋ ਸੁਰ ਧੇਨੁ ਨਹੀ ਮਨ ਜਾਨਿਯੋ, ਸੇਵ ਗੁਰੂ ਸੁਰ ਧੋਨੁ ਲਹੈ ਨਰ। 
ਹੈ ਨ ਚਿੰਤਾਮਣਿ ਬੂਝ ਜਿ ਦੇਖਿਯੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੁ ਕੇ ਨਖ ਚਿੰਤਮਟੀ ਬਰ । 
ਸੋ ਨ ਸੁਧਾ ਮੁਧੁਰਾਇ ਕੋ ਧਾਰਤਿ,ਗਕਾਨ ਗਿਰਾ ਗੁਰ ਕੀ ਮਧੁਰੀਤਰ॥੯॥ 

ਤਰ 



ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੨੭੮੪) ਰਾਸਿ ੬ । ਐਹੂ੧, 

[ ਦੇਵ ਤਰੋਵਰ=ਕਲਪ ਬ੍ਰਿੱਛ । 
। 

ਕਰਿ=ਕਰ ਦੇਂਦੇ ਹਨ, ਬਣਾ ਦੇਂਦੇ ਹਨ (ਅ) ਕਰ=ਹਬ । | 

ਸੁਰ ਧੇਨੁ=ਕਾਮਧੇਨੁ । ਲਹੈ=ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ । (ਅ) ਲਹੈ'=ਸਮਝੁੰਦੈ ਹਨ । 

ਚਿੰਤਾਮਣਿ=ਇਕ ਮਣੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਚਿੰਤਨ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਹੋਵੇ । 

| ਕਬ=ਜੰਮਿ। ਮਧੁਰੀ ਤਰ=ਅਤਿਸ਼ੇ ਕਰਕੇ ਸਿੱਠੀ। ਮਧੁਰੀ ਤੋਂ 
੧ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਐਸ੍ਰਿਤ ਤੋਂ` ਵਿਸ਼ੇਸ਼ । | 

ਅਰਥ-(ਇਹ) ਕਲਪ ਬ੍ਰਿੱਛ ਨਹੀਂ ਹੈ (ਜੇ ਸੁਰਗਾਂ ਵਿਚ ਸੁਣੀਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ) ਇਹੇ ਗੁਰੂ 

ਹਰਿਰਾਇ ਜੀ ਹਨ ਜੇ (ਇਥੇ ਹੀ) ਕਲਪ ਬ੍ਰਿੱਛ ਬਣਾ ਦੇਂਦੇ ਹਨ 

ਨਹੀਂ' ਹੈ (ਜੇ ਸੁਰਗਾਂ ਵਿਚ) ਮਨ ਵਿਚ ਸਮਬ ਲਓ (ਕਿ ਸੁਣੀਦੀ ਹੈ 

ਹਰਿਰਾਇ ਜੀ ਨੂੰ) ਸੇਵਕੇ ਮਾਨੁਖ “ਅਸਲੀ) ਕਾਮਧੇਨ ਲੋ ਲੈਂਦਾ ਹੈ । ਚਿੰਤਾਮਣੀ 

ਕੋਈ (ਸ਼ੋ) ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪੁੱਛਕੇ ਭਾਵੇਂ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਗੁਰੁ ਜੀ ਦੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਨਦੈ ਹੀ 

(ਅਸਲ) ਚਿੰਤਾਮਣੀ ਹਨ । ਉਹ ਅੰਸ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ_ਜੇ (ਸ਼ਾਦ ਵਿਚ) ਸਿਠਾਸ ਧਾਰਨ 

ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਪਰੈਤੂ ਗਿਆਨ (ਰਸ ਨਾਲ ਭਰੀ) ਗੁਦੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਧੀਕ
 

ਸਿੱਠੀ ਹੈ । 

ਜੋਰ ਅਰਥ-੧. ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਰਾਇ ਜੀ ਦੇ (ਕਰ=) ਹੱਬ ਹੀ ਕਲਪ ਥ੍ਰਿੱਛ ਹਨ। ੨. ਨਰ 

(=ਉੱਤਮ ਲੋਕ) ਗੁਰੂ (ਹਰਿ ਰਾਇ ਜੀ ਦੀ) ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਹੀ ਕਾਮੰਧੇਨੁ (ਲਹੈਂ=) 

ਸਮਬੰਦੇ ਹਨ । 

ਭਾਵ-ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਅਨੇਕਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪੈਂਦਾ ਕੀਤੇ ਜਿਹਨੇ 

ਸਤਿਨਾਮ ਦੀ ਦੋਹੀ ਫੇਰਕੇ ਜਗਤ ਬਚਾਇਆ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਸੈਨਤ ਭਰਕੇ ਦੇਸਦੇ
 ਹਨ ਕਿ ਓਹ 

ਜਗਤ ਨੂੰ ਸੁਖ ਦੇਣ ਹਾਰੇ ਕਲਪ ਦ੍ਰਿੱਛ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਰਚੇ । 

ਦੂਸਰੀ ਤੁਕ ਵਿਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਬਰਕਤਾਂ ਵੱਲ ਸੇਨਤ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਕਾਂ
 ਨੂੰ 

ਰਸ; ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤ,ਸੋ ਕਾਮਧੇਠੁ ਤੁੱਲ ਸੈਂਸਾਰਕ ਸੁਖਾ ਦੇ ਦਾਤੇ ਬਣ
ੇ । ਤੀਸਰੀ ਵਿਚ 

ਛੁਹ ਮਾਤ ਨਾਲ ਜੀਅ ਦਾਨ ਦੇਕੇ ਜੇ ਅਨਤ ਸਿਖ ਤਾਹੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੇਤਨਤਾ ਵਿਚ ਨਾਮ ਦਿ
ੰਤਨ 

ਦਾ ਪਰਵੇਸ਼ ਹੋਕੇ ਰਾਮ ਰਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ । ਦੌਥੀ ਤੁਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ 

ਦੀ ਵਾਕ ਸੇੱਤਯਾ ਤੇ ਵਾਕ ਦੀ ਮਧੁਰਤਾ ਦਾ ਪਤਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਠਾਸ ਸੀਸ੍ਰਿੰਤ 

ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ ਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਸੱਤਯਾ ਨਾਮ ਤੇ “ਗਜਾਨ” ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਪੂਰਨ ਸੀ । ਰ੍ 

ਜੇ ਦੂਸਰੇ ਅਰਬਾਂ ਵੱਲ ਤੱਕੀਏ ਤਾਂ ਗੁਹੂ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਕਲਪ ਬ੍ਰਿੱਛ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੇਵ 

ਕਾਮਖੇਠੁ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਖੁ ਚਿੰਤਾਮਣੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਐਮ੍ਰਿਤ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਦੇਂਸਿਆ ਹੈ । 

੯. ਇਸ਼੍ ਗੁਰ੍ਹ-ਸ਼ੀ ਗਰ ਹੇ ਜ਼ਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦ-ਮੰਗਠਨ । 
ਛੋਹਰਾ ॥ ਲਾਲ ਮਿ੍ਦੁਲ ਸੁੰਦਰ ਜੁਗਲ ਕਮਲ ਲਲਿਤ ਅਲਪਾਇ ॥ ਛ = =੬] 

ਚਰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੇ ਅਲਿ ਮਨ ਮਿਲਿ ਸੁਖਪਾਇ ॥੧੦॥ 

੍ 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂੜ਼ਜ । ( ੨੭੮੫) ਰਾਸਿ ੬। ਅੱਸੂ ੧. 

[ ਲਲਿਤ=ਸੈਦਰਤਾਈ) ਸਨਮੋਹਿਣੇ 1 
“ ਅਲਪਾਇ=ੜੁੱਛ ਹੇ ਰਹੀ ਹੈ; ਘਟਦੀ ਹੈ, ਨੀਵੀਂ ਪੈਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਮਾਤ 
। ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਜੇ ਪਾਠ-ਅਲਿਪਾਇ-ਹੋਵੇ ਤਾਂ _ਅਰਥ _ਲਗੇਰ।- 
( ਨਿਰਲੇਪ, ਅਮੈਗ । ਅਲਿ=ਰੋਂਰੇ । 

ਅਰਬੋ-ਸ਼੍ਰ ਸਤਿਗੁਰ ਹਰਿ ਕਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸੁਹਕੇ ਚਰਣ (ਐਸੇ) ਲਾਲ ਤੇ ਕੋਮਲ ਹਨ 
ਕਿ ਕਮਲ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾਈ (ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਗੇ) ਨੀਵਾਂ' ਪੈਦੀ ਹੈ, (ਐਸੇ ਚਰਣਾਂ ਨੂੰ) ਮਿਲਕੇ 
(ਸਿੱਖਾਂ ਰੂਪੀ) ਭੌਰਿਆਂ ਦਾ ਮਨ ਸੁਖ ਨੂੰ ਪਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । 

ਹੋਰ ਅਰਥ-ਸ਼੍ ਗੁਣੁ ਹਰਿਕਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਦੋਵ ਚਰਣ ਲਾਲ ਹਨ, ਕੋਮਲ ਹਨ, ਕਮਲ 
ਵਤ ਮਨਮੋਹਣੇ ਹਨ, (ਸਿੱਖ ਹੁਪੀ) ਭੌਰੇ ਮਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਕੇ (ਮੈਸਰ ਤੋਂ _ਅਲਿਪਾਇ=) 
ਅਜੈਂਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤੇ (ਪਰਮਾਰਬ ਦਾ) ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ । ( ਅ ! ਉਪਰਲੇ ਅਰਥ ਵਿਚ= 
ਅਲਿਪਾਇ-ਦਾ ਅਰਥ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾਉਣਾ ਕਿ ਚਰਣ ਹੀ ਕਮਲ ਵਤ ਮੈਸਾਰ ਦੇ 
ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਅਲੋਪ ਹਨ । 

੧੦ ਇਲ਼੍ ਗੁਰੂ=ਸ਼ੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ-ਮੰਗੁਲ । 
ਚਾਦਰ ਭੇ ਹਿੰਦੁਵਾਨ ਕੀ ਬਾਦਰ ਅਨੰਦ ਉਦੋਤਿ । 
ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਗੁਰ ਨਮੋ ਸਿਮਰੇ ਹਾਦਰ ਹੋਤਿ ॥ ੧੧ ॥ 

ਬਾਦਰ=ਬੈਂਦਲ । ਉਦੋਤਿ=ਉਤਪਤਿ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ) 
ਅਰਥ-ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਲਈ (ਔਹੰਗਜ਼ੇਬੀ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਥੁੱਪ ਤੋਂ 

ਰਖਯਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ) ਚਾਦਰ (ਸਮਾਨ) ਹੋਏ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਬੇਂਦਲ ਨੂੰ ( ਉਨ੍ਹਾਂ ) ਪਰਗਟ 
ਕਰ ਦਿਤਾ; (ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ) ਯਾਦ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ (ਸੋਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ) 
ਨਮਸਕਾਰ ਹੇਵੇ। 

ਭਾਵ-ਐਔਰੇਗਜ਼ੋਬੀ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਸੂਰਜ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਭੁੰਨ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ 
ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਚਾਦਰ ਸਮਾਨ ਆਪ ਆਏ ਤੇ ਸਿਰ ਦੇਕੇ ਔਰੰਗੇ ਦੇ ਤੇਜ ਨੂੰ ਹਰਿਆ; 
ਤੇ ਅਨੰਦ ਦੇ ਬਦਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਦੇਣ ਮਗਰੋਂ” ਹੋਰ ਠੰਢ 
ਵਰਤਾਉਣ ਲਈ ਜਗਤ ਵਿਚ ਭੋੜ ਗਏ । ਇਹ ਭਾਵ ਬੀ ਸਿਆਣੇ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿ _ਹਿੰਦਆੰ 
ਦੀਆੰ ਬਹੂ ਬੇਟੀਆਂ ਦੀ ਪਰਦਾ ਦਰੀ, ਧਰਮ ਦਿੰਨ੍ਹ ਤੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਆਦਿ ਨੰਗੇਜ ਢੱਕਣ 
ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਰੰਦੇ ਵਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਾਈ ਹੋਏ 1 

੧੧. ਇਸ੍ਹ ਗੁਰੂ=ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੇ ਦ-ਮੰਗਲ । 
ਕਬਿੱਤ-ਕ੍ਰਿਗੁਨੰਦ ਦਾਨ ਦੀਨਿ ਤਾਂਹੀ ਕੇ ਅੱਛਤਛੀਨਿ,ਜਾਚਤਿ ਫਿਰਤਿ 
ਦੀਨ ਦਿੱਜਨ ਕੌ ਗੋਤ ਹੈ । ਰਾਮਚੇਦ ਅਨੰਦ ਸੈਦੋਹ ਅਸੁਮੇਧ ਵਿਖੇ ਪਾਯੋ 
ਵਾਨ;ਖਾਯੋ ਪੂਤ ਪੇਤੇ ਨਾਤੀਪੋਝ ਹੈ।ਪੰਡ ਪੂਤ,ਸੂਰ ਸੁਤ,ਆਦਿ ਜੇ ਸੈਤੋਖ 

੨ ( ਗਿ 



ਸਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੨੭੮੬) ਰਾਸਿ ੬। ਐਸੂ ੧. 

ਸਿੰਘ ਦੀਨਿ ਜਿਨ ਦਾਨ ਪੁਨ ਛੀਨਤਾ ਉਦੋਤਿ ਹੈ। ਸ਼ੀ ਗ੍ਬਿੰਦ ਸਿੰਘ 

ਮਹਾਂਦਾਨ ਦੀਨੋਕੋਂ ਨ ਸਮ ਦਿਨਦਿਨਦੂਨੌਦੂਨੋ ਚੌਨੌਚੌਨੇ ਹੋਤਹੈ#॥੧੨॥ 

ਭ੍ਰਿਗੁਨੰਦ=ਪਰਸਰਾਮ । ਅਐੱਫਤ=ਹੈਦਿਆਂ ! 

ਅਨੌਦ ਮੈਂਦੇਹਛਅਨੰਦ ਦਾ ਪੁੰਜ । (ਆਨੰਦ ਸੰਦੋਹ) । 

ਦੂਲੋ ਦੂਨੋ ਦਨੋ ਢੌਨੋ=ਦੁਣੇ ਦਾ ਦੁਣ=ਦੌਰ ਨਾਂ; ਤੇ ਚੌਗੁਣੇ ਦਾ ਚੋਗੁਣਾਂ ਸੋਠਰ | 

ਗੁਣਾਂ, ਤੇ ਵੈਰ ਸੋਲਾਂ ਗੁਣੇ ਦਾ ਚੇਗੁਣਾ-ਚੌਸਠ ਗੁਣਾ, ਰਿ 

ਦਿਨ ਵਾਧੇ ਵਿਚ ਹੈ । (ਅ) ਚੋਸਠ ਵਿੱਦਯਾ ਦਾ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ । 

ਅਰਥੋ-ਪਰਸਰਾਮ ਨੇ ( ਪ੍ਰਿਬਵੀ ਦਾ) ਦਾਨ ( ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ) ਦਿੱਤਾ ( ਜੋ ) ਉਸਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ 

( ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ) ਖੁੱਸ ਗਿਆਂ ( ਤੋ ਹੁਣ ਤਾਈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ) ਝ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੀ ਜਾਤੀ ਦੀਨ 

ਹੋ ਕੇ ਮੰਗਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ । (ਫੇਰ) ਅਨੰਦ ਦੇ ਪੁੰਜ ਰਾਮਚੈਂਦਰ ਜੀ ਤੋਂ ਅਸੁਮੇਧ ਜੱਗ 

ਵਿਖੇ (ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਜੋ) ਦਾਲ ਪਾਇਆ) (ਉਹ ਉਨਾਂ ਦੇ) ਪਤਾ ਪੋਤ੍ਰਿਆਂ ਤੇ ਪੜਪੋਤ੍ਿਆੰ 
( ਨੇ ) ਖਾਧਾ ( ਅਗੋਂ ਮੁੱਕ ਗਿਆ )। ਕਵੀ ਮੈਤੇਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ( ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ) 

ਯੁਧਿਸ਼ਟਰ ਤੇ ਸੂਰਯ ਸੁਤ ( ਕਰਣ ) ਤੋਂ ਆਦ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਜਿਸ ਨੇ ਦਾਨ 

ਦਿੱਤਾ ( ਉਸ ਦਾਨ ਦਾ) ਨਸ਼ਟ ਹੈ ਜਾਣਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ । ( ਪਰੈਤੁ ) ਸਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ 

ਜਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਦਿਤੇ ਮਹਾਂ ਦਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮਤਾ (ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੇ ) ਦਿਨ ਦਿਨ 

ਦੂਣੇ ਤੋਂ ਦੂਣਾ ਤੇ ਚੋਣੇ ਤੇ ਚੌਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 

ਛਾਵੇ-ਇਸ ਵਿਚ ਦਾਨੀਆਂ ਦੇ ਦਾਨ ਦੇਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਦਾਨ ਦੇ ਬਿਨਸ 

ਜਾਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੇਰ ਫੇਰ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ 

ਹਾਲ ਹੈ, ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਦਾਨ 'ਤੋਂ ਵਡਾ ਦਾਨ ਦਸਮੇਂ` ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ । ਇੱਬੇ 

ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਧਜਾਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਵੀ ਜੀ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਵਿਚ ਤੇ ਹਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ 

ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਭਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਵਤਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਿਰੋਮਣੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ । ਦਾਨ ਦਾ 

ਜੋ ਹਲ ਕਿਹਾ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਇਹ ਹੈ; ਕਿ ਦਾਨ ਦਰਿੱਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਮੁੱਕੇ ਹੀ 

ਗੁ ਲੀਕ ਤੋੜਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 
ਦਾਨ ਪਾਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕੇਵਲ ਦਾਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ; ਜੇ ਅਗੇ ਲੈ ਲੈਕੇ ਭੁੱਖੇ 

ਚੇ ਐਸਾ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਫੇਚ ਨਾਸ਼ ਹੀ ਹੈ ਜਾਵੇ ਸਰੋਂ ਉਹ ਕਰਭੇਵਕ੦ ਉਹ 

ਵਿੱਦਜ, ਉਹ ਯੋਗਤਾ ਦਾਨ _ਕੀਤੀ_ਤੇ ਸਭ _ਜਾਤੀਆਂ_ਨੂੰ _ਕੀਤੀ 

#ਇਹ ਛੈਦ ਅੱਗੇ ਰੁਤ ੫ ਯੰਮੂ ੫੧ ਦੇ ਅੰਕ ੧੭ ਵਿਚ ਬੀ ਆਵੇਰਾ। 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੨੭੮੭) ਗਸਿ ੬ । ਅੰਸੂ ੧ 
ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੀਨਤਾ ਫੇਰ ਨਾ ਦੇਖਣੀ ਪਵੇ । ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਜਿੰਦੂ ਜੋ ਦੀਨ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਤੇ 

ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਰਹੇ ਸੇ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾਨ, ਵਿੱਦੇਜਾਦਾਨ, ਬੀਰਤਾ ਦਾਨ, ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਵਰਤਨ ਦਾ 
ਹੁਨਰ) ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਕੌਮ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਮਾਦਾ ਦਾਨ ਕੀਤ) ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਉਹ 
ਆਪ ਜਮ ਦੀ ਕਨੌਡ ਤੋਂ` ਸੁਤੰਤਰ ; ਵਿੱਦਜਾ ਵਿਚ ਸਿਆਣੇ, ਜਗਤ ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦ; ਰਾਂਜੇ; 
ਜਗੀਰਦਾਰ, ਧਰਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਤੇ ਹਰ ਕਮਾਮ ਵਿਚ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣਕੇ 
ਦੀਨਤਾ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ । । 
ਕਬਿੱਤ ॥ ਦਲ ਜੇ ਦਿਲੇਸ਼ ਅਚਲੋਸ਼ ਦੋਊ ਮਿਲਿ ਧਾਏ, ਧੁਰਵਾਂ ਸੇ ਥੌਸਾ 
ਕੀ ਧੂੰਕਾਰ ਉਠੇ ਘੋਰਿ ਘੋਰਿ । ਬਾਂਧੇ ਬਡੇਂ ਠੱਟ ਭੱਫ ਘੱਟ ਕੇ ਸੈਘੱਟ ਜੁਟ, 
ਲੋਹ ਕੀ ਚਮਕ ਛਟਾ ਛੰਬਿ ਭਾਂਤ ਕੋਰਿ ਕੋਰਿਂ । ਗੋਰੇ ਪਰੇ ਓਰੇ, ਧੂਮ 
ਅਧਿਕ, ਅੰਧੇਰੋ ਧੂਰ, ਹਲਕੇ ਹਰੌਲ, ਹਲਾ ਹਲੀ ਉਠੇ ਠੌਰਿ ਠੌਰਿ । 
ਤੋਲੋਂ ਹੀ ਬਨਾਉ ਸ੍ਰੀ ਗੁਵਿੰਦ ਸਿੰਘ ਰਾਉ ਜੌ ਲੋ ਛੋਰੇ ਨ ਸਮੀਰ 
ਜੇਹਿ ਮਾਂਹਿ ਜੋਰਿ ਜੋਰਿਂ ॥੧੩॥ 

[ ਦਿਲੇਸ਼=ਦਿੱਲੀ ਪਤਿ; ਔਰੰਗਜੇਬ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ । । 
ਅਚਲੇਸ਼=ਪਹਾੜੀਏ ਰਾਜੇ। __ ਧੁਰਵਾ ਸੇ=ਬੱਦਲ ਵਰਗੀ । | 
ਧੈਕਾਰ=ਗਰਜ । ਘੋਰਿ ਘੋਰਿ=ਜੋਰ ਦੀ; ਭਜਨਕ, “ਘੁਰਰ ਜੀ 

ਅਵਾਜ਼ ਜੋ ਬੇਂਦਲ ਕਰਦੇ ਹਨ 1 
[ ਬਾਂਧੇ ਬਡੇ ਠੱਟ ਭੱਟ ਘੱਟ ਕੇ ਸੈਘਂਟ ਜੁਟ=ਬੜੇ ਠਾਠ ਬੈਨ੍ਹ ਕੇ ਬੱਦਲਵਤ 
| ਸੂਰਮਿਆਂ ਦਾ ਦਲ _ਜੁੜਕੇ [ ਨੱਟ=ਠਾਠ ਬੰਨ੍ਹਕੇ । ਭੱਟ=ਸੂਰਮੇ । 
! ਘੱਟ=ਬੱਦਲਵਤ । ਮੈਂਘੱਟ=ਇਕੱਠ । ਜੁੱਟ=ਜੁੜ ਕੇ]। 

ਲੋਹ=ਸ਼ਸਤ੍ਰ। ਕੋਰਿ ਕੋਰਿ=ਕੋੜਾਂ ਹੀ ਕ਼ੋੜਾਂ । ( ਅ) ਚੁਤਰਫੋਂ' । ( ਛ ) | 
| ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਭਵ ਬਿਜਲੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ; ਕਦੇ ਕਿੱਸੇ ਪਾਸੇ 
| ਤੋਂ ਚਮਕਦੀ ਹੈ । ਓਰੇ=ਗੜੇ । 
ਹਰੈਲ=ਫੌਜ ਦੇ ਔਂਗੇ ਚਲਣ ਵਾਠਨਾ ਦਸਤਾ [ਤੁਰ:, ਹਰਾਵਲ]। 
ਹਲ==ਹੱਲਾ ਕਰਨਾਂ । ਹਲੀ-ਰੌਲਾ ਮਚਨਾ ( ਅ ) ਹਲਾ ਹਨੀ=ਹਲਚਲ; 
[ ਤੜਬੱਲੀ । ਸਮੀਰ=ਵਾਯੂ; ਹਵਾ । 
£ ਜੇਹਿ=ਚਿੱਲਾ । [ਫਾ, ਜ਼ਿਹ] । ਜੋਰਿ ਜੋਰਿ=ਜੋੜ ਜੋੜਕੇ। 

ਅਰਬੋ-ਐਰੈਗਜੇਬ ਤੇ ਪਹਾੜੀਆਂ, ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਦਲ ਮਿਲਕੇ ( ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ 
ਜੀ ਨਕਲ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ) ਧਾਏ, (ਉਸ ਵੇਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ) ਧੋਂਸਿਆਂ ਦੀ ਗੜਗਜ- 
ਬਦਲਵਤ ਭਿਆਨਕ ਉਠ ਰਗੇ ਸੀ । ਤੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੇ ਜੋ ਬੜੇ ਠੱਫ ਬੈਲ੍ਹੇ (ਓਹ 
ਇਉਂ ਸਨ ਜਿਵੇਂ) ਘਟ ਦੇ ਸੈਘਟਨ ਜੁੜਕੇ (ਚੜ੍ਹਦੇ ਹਨ) ਤੇ ਸਸ਼ਤ੍ਰ (ਨਉਂ) ਚਮਕੇ 
ਮਾਨੋ ਚੁਤਰਵੋ' ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਛਬੀ ਛਾ_ਰਹੀ ਹੈ । ਗੋਲੇ ਗੜਿਆਂ ਵਤ ਬਰ, (ਜਿਨ੍ਹਾਂ 
“ਇਹ ਛੈਂਢ ਅੱਗੇ ਰੁਤ ੬ ਅੰਮੂ ਢ ਅੰਕ ੨੧ ਵਿਚ ਬੇੜੇ ਫਰਕ ਨਾਲ਼ ਫੇਰ ਆਵੇਗਾ | 



ਰੀ ਗੁਰ ਪਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੨੭੮੮) ਗਸਿ ੬ । ਅੱਸੂ ੧. 

ਦੇ) ਬਹੁਤੇ ਧੂੰਏ ਨਾਲ (ਅੰਤ) ਧੂੜ (ਦੇ ਉੱਡਣ ਨਾਲ) ਅੰਧੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ; ਹਰੌਲਾੰ 
ਦਾ ਐੱਗੇ ਵਧਣ (ਮਗਰ ਮੈਨਾ ਦਾ) ਹੱਲਾ (ਕਰਨ ਦਾ) ਥਾਂ ਬਾਂ ਰੌਲਾ ਮਚ ਪਿਆਂ 1 
(ਪਰੇਦੂ) ਇਹ ਬਣਾਉ (ਸਾਂਹੇ ਦਾਂ ਸਾਰਾ) ਤਦ ਤਕ ਹੀ ਸੀ; ਜਦ ਤਕ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ 
ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ (ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ) ਰਾਜੇ ਨੇ ਅਪਣੇ ਚਿੱਲੇ ਵਿਚੋਂ 
ਜੋੜ ਜੋੜ ਕੇ ਤੀਰਾਂ (ਦੀ ਬਾੜ੍ਹ) ਵਾਯੂ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ_ਸੀ ਛੋੜ ਦਿੱਤੀ । 

[ਕਥਾ ਮਹਾਤਮ] । 
ਦੋਹਰਾ ॥ ਸੁਨਹੁ ਕਥਾ ਗੁਰ ਕੀ ਰੁਚਿਰ ਜਿਮ ਸੈਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਸੰਗ । 

ਮਨ ਬਾਂਛਤਿ ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਕਰਹਿ ਪੁੰਨ ਮਹਿਦ ਅਘ ਝੌਗ ॥ ੧੪ ॥ 
ਅਰਯ-(ਹੇ ਸ਼੍ਰੋਤਾਜਨੇ ! ) ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੁ ਜੀ ਦੇ ਜੱਧ (ਹੋਏ ਤਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ) ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ ਦੀ 

ਮੁੰਦਰ ਕਥਾ ਸੁਣੋ, (ਜਿਸਦੇ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ਼ ਸੁਣਨੇ ਕਰਕੇ) ਪਾਪ ਦੂਰ ਹੋਣਗੇ, ਪੁੰਨ 
ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਮਨ ਮੰਗੀਆਂ (ਮੁਰਾਦਾਂ) ਮਿਲਣਗੀਆਂ । 

[ਮੰਗਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋਏ ਤੇ ਅਗੋਂ ਕਥਾ ਟੁਰੀ] । 
ਬੈਯ॥ ਏਕ ਸਮੇਂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨਿਜ ਮੰਦਿਰ ਸੰਦਰ ਬੀਚ ਬਿਰੇਕ੍ਰੰ ਨ 
ਰਿ ਬੈਦ ਕਰੇ"। “ਦੇਖਿ ਭਲੋ 
ਅਵਿਕਾਸ਼ ਰਿਦੈ ਲਖਿ ਕਾਰਨਿ ਮੇਲਿ ਅਨੰਦ ਧਰੇਸਾਰਦ ਬਾਰਦ ਸਾਰਦ 
ਪਾਰਦ ਤਾਂ ਸਮ ਨਾਂਰਦ ਮੋਦ ਭਰੇ ॥ ੧੫॥ ਸ੍ਰੋਯਾ ॥। ਔਚਕ ਮੰਦਰ ਸੈਂ 
ਬਿਦਤਜੋ';ਗੁਰ ਹੋਰਿ ਉਠੋ ਹਿਤ ਆਦਰ ਕੇ1।ਬੈਦਨ ਆਪਸ ਮਾਂਹਿ ਕਰੇ, 
"ਕੋਈ ਪਾਸ ਨਹੀ ਸੀ (ਕਿਉਂ) ਜੇ ਰਾਜਾ (ਤੋ ਲੈ ਸਧਾਰਣ) ਮਨੁੱਖ ਤੀਕ ਦਾ ਅੰਦਰ 
ਆਉਣਾ ਬੈਦ ਕਰ ਰਖਿਆ ਸੀ । (ਅ) ਮਗੋ੫4-ਜੁ“ਥੋ-ਨਰ=ਪ੍ਰਿਬਵੀ ਤੇ ਰਖਿਆ ਕਰਨ 
ਵਾਲੇ ਸਨ ਜੋ ਆਦਸੀ=ਅਰਥਾਤ ਦਰਬਾਨ ਪਾਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, (ਕਿਉਂਕਿ) ਦਰਬਾਨਾਂ 
ਨੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣਾ (ਸਭ ਦਾ) ਬੈਦ ਕੀਂਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ । "ਸਿਆਲੋ ਦੇ ਬਦਲ ਵਾਂਡੂ ਅਨੰਦ 
ਵਿਚ ਭਰਿਆ ਨਾਰਦ (ਜਿਸਦਾ ਰੈਗ) ਸਾਰਦਾ (ਅਰ) ਪਾਰੋਂ ਵਰਗਾ ਚਿੱਟਾ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਸਮਾਂ 
ਤਾੜਕੇ; ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਲਖਕੋ ਅਨੰਦ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰਨ ਅਚਾਨਕ ਮੰਦਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟਿਆ) 
ਭਾਵ ਆਇਆ । ਕਾਂਪਾ:-ਜਥਾਂ । 

` ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ=ਜੇ ਸਦਾ ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਇਕ ਸੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ 
-ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਹੈ ਗ਼ੋਬ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੋ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਪ ਨੇ ਬੀਰਰਸ ਦਾ! ਸਮਾਨ 
ਰਚਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਨੂੰ ਜੁਧ ਜੇਗ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ । ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਜੁੱਧ ਛਿੜਨਾ ਹੈਊਇਸ ਹੁਕਮ 
ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ । ਆਪੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ: ਹਉ ਆਪਹੁ ਬੋਲਿ ਨ ਜਾਣਦਾ ਮੈ ਕਹਿਆ 
ਸਭੁ ਹੁਕਮਾਉ ਜੀਉ।ਹੁਣ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੋਈ ਗੇਬ ਤੋਂ' ਹੋਯਾ ਹੈ ਕਿ ਜੁਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ । 
ਉਸਨੂੰ ਕਵਿਜੀਂ ਮੈਸਕ੍ਿਤ ਕਾਵਯ ਰੀਤੀ ਮੂਜਬ ਨਾਰਦ ਦੇ ਸੈਦੇਸਾ ਦੇਣਦੇ ਰੂਪਕ ਵਿਚ ਵਰਣਨ 

(ਬਾਰੀ ਝੁਕ ਵੇਖੇ “ਅਗਲੇ ਪੰਨੇ ਏ ਹੇਠ] 



ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੨੭੮੯) ਗਾਸਿ £। ਮੰਕੂ ੧. 

ਗਤ ਉਚ ਬੰਠਹੁ ਕੀਨ 
ਕ੍ਰਿਪਾ ਇਤ ਆਚਰਕੇ” । ਆਵਨ ਕਾਰਨ ਕੌਨ ਕਹੋਂ ? ਕਿਮ ਬਾਂਛਤਿ 
ਕਾਰਜ ਜੇ ਉਰ ਕੇ??॥ ੧੬ ॥ ਨਾਰਦ ਰੂਪ ਬਿਲੰਦ ਲਿਹਾਰਤਿ ਸੁੰਦਰ 
ਕ੍ਰਾਂਤਿ ਭੁਜਾ ਬਲ ਭਾਰੀ । ਦੀਰਘ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਮੰਡਲ ਪੈ ਕਲ ਕ੍ਰੰਡਲ ਡੋਲ 
ਬਡੀ ਦੁਤਿਵਾਰੀ” । ਅੰਗ ਵਿਸ਼ੇਸ਼; ਅਸ਼ੇਂਸ਼ ਅਹੈ' ਪਟ; ਬੋਸ ਸੁ ਬੇਸ਼ ਸਜੈ 
ਮੁਦਕਾਰੀਆ । ਸ੍ਰਿੰਦ ਅਨੰਦ ਕੋ ਪਾਇ ਰਹੋ, ਗੁਨ ਕੀਰਤਿ ਕੋ ਤਬਿ 
ਕੀਨਿ ਉਚਾਰੀ॥੧੭॥ ਭੁਜੰਗ ਪੁਯਾਤ ਛੰਦ । ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਧਾਰੇ ਨਮੋ ਲੇਹੁ ਮੋਹੀ। 
ਸਦਾ ਗਰਾਨ ਮੈਂ ਧਯਾਨ ਮੈਂ ਬਾਸ ਹੋਹੀ' । ਪਰੈਬ੍ਹਮ ਨਾਬੈ; ਲਥੈ ਨਾਂਹਿ 
ਕੋਈ । ਕਲਾ# ਜਾਲ ਧਾਰੋ, ਕਰਾਮਾਂਤ ਗੋਈ” ॥ ੧੮ ॥ ਨਿਰਾਲੰਬ ਨਾਬੈ 
ਨਿਰਾਲੀ ਬਚਿੱਤੋ। ਪ੍ਕੂ ਹੈ ਥਿਕੂ ਹੋਂ,ਅਕੈ ਹੋ, ਪਵਿੱਤੂੰ। ਕਲੀ ਕਾਲ ਮੈਂ 
ਪੰਥ ਕੀਨ ਸੁਖਾਰੇ । ਨਿਜੈ ਦਾਸ ਦੈਹੋਪਦੇਸ਼ੇ ਉਧਾਰੇ'॥੨੯॥ ਬਿਨਾ ਦੈਭ 
ਹਰ ਕੈ ਭਜੇ ਸਾਚ ਨਾਮੰ। ਤਜੈ ਦੇਹਿ ਹੈਤਉਲਹੈ ਆਪ ਧਾਮੰ””। ਮਹਾਂ ਮੋਹ 
'ਮਾਤੋਗ ਸ਼ੇਰੇ ਸਮਾਨੰ”।ਬਿਕਾਰੇ ਤਮੰ ਦੀਪ ਜੈਸੇ ਪ੍ਰਹਾਨੰ"॥੨੦॥ਭਏ ਬੰਸ 
ਬੋਦੀਨ ਕੇ ਭਾਣਾ" ਜੋਲਪਨੋ ਤਹ ਬੈਸ ਕੇ ਦੇ ਹੋਏਪਿਤਾ ਸੋਹਰੀ 
"ਵਾਕ ਕਹੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੇ ਕਾਦਰ (ਠੱਬ) ਦਾ ਸਰੂਪ ਹਨ; ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੋਲੇ । "ਚਲਕੇ ਆਏ 
`ਹੇ। ੧ਮੁੰਦਰ ਕੁੰਡਲਾਂ ਦੀ ਤੋਲ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ (ਲੱਗ ਰਹੀ) ਹੈ । “ਵੱਡੇ ਅੰਗ ਹਨ; ਰੇਸ਼ਮੀ 
ਲਿਬਾਸ ਹੈ ਸਾਰਾ ਹੀ, (ਇਹ) ਖੁਸ਼ਨਮਾ ਵੇਸ ਬਹੁਤ ਸਜ ਰਿਹਾ ਹੈ । “ਸਦਾ ਗਯਾਨ ਸਰੂਪ 
ਹੋ ਅਰ ( ਭਗਤਾਂ ਦੇ ) ਧਿਮਾਨ ਵਿਖੇ ਵਸਦੇ ਹੋ । ੬ਸ਼ਕਤੀਆਂ 1 “ਛਪਾਈ ਹੈ । “ਆਮਰਾ 
ਰਹਿਤ ਨਾਬ ਹੋ, ਨਿਰਾਲੇ ਤੇ ਵਚਿੱਤ੍ਰ ਹੋ । ੯ਸੂਮੀ ਹੋ; ਵਿਆਪਕ ਹੈ । "“ਦੈਹ--ਉਪਦੇਸ਼= 
ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਕੇ ਉਧਚਦੇ ਹੇ । "ਆਪਦੇ ਲੋਕ (ਗੁਰੁ ਪੀ) ਨੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਮਗ ਮੋਹ 
(ਫੂਪੀ) ਹਾਬੀ ਨੂੰ (ਆਪ) ਸ਼ੇਰ ਸਮਾਨ ਹੋ। "੯ਵਿਕਾਰਾਂ (ਰੂਪੀ) ਅੰਧੇਰੇ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ 
ਲਈ ਦੀਵੇ ਵਤ ਹੇ । "੯ਬੇਦੀਆਂ ਦੀ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਸੂਰਜ ਭਾਵ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ । 
'੫ਗਾਵ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਜੀ । #ਪਾ:-ਅੰਗ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅੰਹੇ ਪਟ ਬੇਸ ਸ ਬੇਸ ਸਜੈ ਮੁਢ ਮੁੰਢਰਕਾਰੀ । 
੩੩੧ [ਪਿਛਲੇ ਪੰਨੇ ਦੀ ਬਾਕੀ ਟੂਕ] 
ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਇਸੇ ਸਾਹਿਤਯ ਦੇ ਜਾਣ ਸੈ। ਜੇ ਆਪ ਫਾਰਸੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ 
ਤਾਂ ਹੇ ਸਕਦਾ ਸੀ ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਿਸੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਸੈਦੇਂਸੇ ਦੇ ਰੁਪਕ ਵਿੱਚ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ । 
ਨਾਰਦ ਕਿਉਂਕਿ “ਕਲਹਾ” ਦਾ ਪਤੀ ਮੰਨਿਆਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਲੜਾਈ ਦਾ ਦੂਤ ਹੋਕੇ ਆਉਣਾ 
ਕਾਵਜ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਨੂੰ ਫਬਦਾ ਹੈ । ਅਗਲੇ ਅੰਸੂ ਵਿਚ ਇਸਦੀ ਵਹੁੀ ਕਲਹ ਆਪ 
ਆਵੇਗੀ । ਇਹ ਰਿਵਾਜ ਆਮ ਕਵੀ ਬੀ ਵਰਤਦੇ ਰਹੇ ਹਨ । ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਂਹ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ 
ਮੁਸਲਮਾਣ ਢਾਫੀ ਲੇਖਕ ਬੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲ੍ਹ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਛੇੜਦਾ ਹੈ, ਸੇ ਇਹ ਇੱਕ 
ਕਾਵਜ ਰੀਤੀ ਹੇ ਗਈ ਹੈ ਸੀ) ਜਿਸਨੂੰ ਹਿੰਦ੍ਹ ਮੁਸਲਮਾਣ ਸਭ ਕਵੀ ਵਰਤਦੇ ਸੇ । 



ਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੨੭੯੦) ਰਾਸਿ ੬। ਅਰ ੧. 
ਕੇ ਧਰਜੋ ਰੂਪ ਫੇਰੇ" । ਗਰੂ ਰਾਮਦਾਸੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੋ ਘਨੇਰੇ ੨੧॥ਭਏ ਸ਼ਾਂਤਿ 
ਰੂਪੰ ਰਚਜੋ ਗ੍ਰੰਥ ਬਾਨੀ” । ਸੁਧਾ ਤਾਲ ਕੀਨੋ ਅਘੰ ਦਾਸ ਹਾਨੀ" । ਪਿਤਾ 
ਆਪ ਕੇ ਧੀਰ ਧਾਰੀ ਧਰਾਂ ਸੀ“ਗੁਰੂ ਪੰਚ ਦੇਂਸ਼ਾਨਿ“ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੀ ॥੨੨॥ 
ਧਰਯੋ ਆਪ ਰੂਪੰ ਮਹਾਂ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਧਾਰੀ । ਗੁਰੂ ਪੰਚ ਤੇ ਔਰ ਰੀਤ ਸੁਧਾਰੀ । 
ਧਰੀ ਤੇਗ ਪੀਰੀ ਰੁ ਮੀਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੀ । ਕਰੋ ਕਤੋਂ ਨ ਕਾਜੈ ਜਥਾ ਸ਼ੱਤ 
ਨਾਸ਼ੀ” ॥ ੨੩॥ ਦਯਾਸਿੰਧ ਸੀਲੈ ਕੁਚਾਲੋ ਪ੍ਰਣਾਸੀ'॥ਕਰੋ ਆਪ ਲੀਲਾ` 
ਜਥਾ ਮਾਨਵਾਸੀ'।ਮਹਾਂਰਾਜ ਰਾਜਾਨਿ ਰਾਜਾਂ ਧਿਰਾਜੈਂ'। ਤੁਹੀ ਦੀਨ ਬੋਧੂ 
ਸਜੇ ਸੈਭਕਾਜੀ" ॥੨੪॥ ਨਮੋ ਤੋਹਿ ਸ੍ਹਾਸੀ ਰਸੈ ਬੀਰ ਰਾਚੋ” । ਬਨੋ ਜੁੱਧ 
ਜੇਤਾ, ਮਹਾਂ ਰੁੱਦ ਮਾਚੋਂ'ਇਸੀ ਹੇਤੁ ਜਾਨੋ ਅਯੋ” ਤੀਰ ਤੋਰੇ । ਸਵਾਧਾਨ 
ਹੂਜੇ ਸੁਨੋ ਬਾਕ ਮੇਰੇ” ॥ ੨੫ ॥ ਦੋਹਰ॥ਇਹ ਅਸ਼ਟਕ ਉਚਰਜੋ ਜਬੈ ਬੈਠਿ 
ਉਚਾਰਨ ਫੇਰ । ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਕੀ ਬਾਰਤਾ ਕਹਨਿ ਲਗਜੋ ਤਿਸ ਬੇਰਿ॥੨੬॥ 
ਚੌਪਈ ॥ £ਮੋਦੀਖਾਨੇ ਸਮੇਂ ਬਿਤਾਯੋ । ਬਹੁਰੋ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਬੁਲਾਯੋ । 
ਬੇਈਂ' ਬਿਖੈ ਬਰਣ ਜਬਿ ਕਹੋ । ਜਾਇ ਤਹਾਂ"ਉਪਦੇ ਸ਼ਨਿ ਲਹ੧॥੨੮॥ 
ਤਬਿ ਤੇ ਤਜਿ ਕਰਿ ਸਕਲ ਸਮਾਜਾ । ਸਿੱਖੀ ਬਿਸਤਾਰਿਨ ਕੇ ਕਾਜਾਦੇਸ਼ 
ਬਿਦੇਸ਼ ਧਰਾ ਪਰ ਫ਼ਿਰੇ । ਸੁਨਿ ਕਰਿ ਸਕਲ ਲੌਕ ਮਗ ਪਰੇ॥੨੭॥ਤਿਸੀ 
ਰੀਡਿ ਤੁਮ ਬੀਚ ਕ੍ਟੈਥ । ਜੁੱਧ ਕਰਨਿ ਤੋ ਧਰੀ ਥਿਲੈਬ । ਸੋ ਮੈਂ ਸਿਮ- 
ਰਨਿ ਕੋ ਕਰਿਵਾਵੇਂ "ਜਿਸ ਰਣ ਕੋ ਪਿਖ ਨਿਤ ਹਰਖਾਵੋ "॥੨੯॥ਸੁਨਿ 
ਸਤਿਗੁਰ ਬੋਲ ਮੁਸਕਾਇ। “ਪਿਖਹੁ ਜੁੱਧ ਅਬਿ ਭਟਿਨਿ ਅਘਾਇ”।ਰਹੇ 
ਅਲਪ ਦਿਨ"“ਦੇਰਿ ਨ ਕੋਈ।ਮਚਹਿ ਲੋਹ ਗਾੜ੍ਹੋ ਦਿਸ਼ ਦੋਈ॥੩੦॥ ਤੁਝ 
"ਭਾਵ ਸ਼ਰਹੀ ਅਮਰ ਦਾਸ ਜੀ । "ਬੜੇ ਪੂਕਾਸ਼ਵਾਨ ਹੋਏ । ੧(ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਜੀ ਨੇ) ਬਾਣੀ ਦਾ 
ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਰਚਿਆ । "(ਫ਼ਿਰ) ਅੰਮ੍ਰਤ ਸਰੋਵਰ ਸਿਰਜਿਆ` ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ 
ਕਰਨ ਲਈ । “ਧਰਤੀ ਵਰਗੀ । #ਪੌਜੇ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਖੇ । “ਜਿਵੇਂ ਵੇਰੀ ਨਾਸ਼ 
ਹੋਣ । ੧ਦਯਾ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ. ਸੁਸ਼ੀਲ; ਖੋਟੀ ਚਾਲੀ ਦੇ ਨਾਸ਼ ਕਰਤਾ ਹੈ । ੯(ਜੋ ਧੁਰ ਤੋਂ) ਮਨ 
ਵਿੱਚ ਵਸ ਰਹੀ ਹੈ । (ਅ) (ਮਹਾਂ ਪੁਰਖਾਂ) ਮਨੁਘਾਂ ਵਰਗੀ । "ਦਗਜਿਆਂ ਮਹਾਂਰਾਜਿਆਂ ਦੇ 
ਸੁਮੀ । "ਤੂੰ ਹੀ ਦੀਨਾਂ ਦਾ ਸਹਾਇਕ ਤੇ ਤੂੰਹੀ ਮਤਾਂ ਦੇ ਕਾਜ ਸਾਰਦਾ ਹੈ' (ਭਾਵ ਸੁਧਾਰਦਾ ਹੈ)। 
(ਅ) ਸੈਤਾਂ ਲਈ ਸਜੇ ਹੋ ਭਾਵ ਅਵਤਰੇ ਹੈ। "“ਬੀਰਰਸ (ਵਿੱਚ ਹੁਣ) ਰਚੋ । 5ਬੜਾ ਭਯਨਕ 
(ਜੰਗ) ਮਚਾਓ । ₹$( ਸੇ ) ਆਯਾ ਹਾਂ । ““ਡਾਵ ਮੱਚਬੰਡ ਵਿੱਚ (ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਕੋਲੋਂ ) । 
"ਯਾਦ ਕਰਾਂਵਦਾ ਹਾਂ। "“ਅਨੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ (ਮੇਂ) । 'ਦਮੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰਜਾ ਦੇਂਣ ਵਾਲਾ 
ਭਾਵ ਭਜਾਨਕ ਯੁੱਧ। "੯(ਬਾਕੀ) ਬੋੜੋ ਹੀ ਦਿਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। _ #ਪ:-ਭਟਅਨ ਘਇ । 



'ਗੁਥ ( ੨੭੯੧ ) ਰਾਸਿ ੬। 

ਕੇ ਰਹੇ ਉਡੀਕਤਿ ਕਦ ਆਵਹਿ ਕਲਹਾਂ ਵਟ 
ਜੈਗ ਅਖਾਰ॥ਕਰਿ ਦਿਖਰਾਵੋਂ ਸ਼ੱਤ ਸੈਘਾਰਾ॥੩੧॥ਅਬਿ ਤੇ ਜਾਗਹਿ ਜੁੱਧ 
ਬਡੇਰ।ਬਹੁਰ ਕਰਹਿ ਰਣ ਪੌਤ ਜੋਂ ਮੇਰਾ/ਰੁੰਡ ਮੁੰਭ ਰਣ ਥਲ ਬਿਥਰਾਵੈ” 
। ਜੋਗਨਿ ਗਿੱਝਨ ਰੁਧਰ ਅਘਾਵੈਂ ॥੩੨॥ ਪੁਨ ਬਡ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਗਰਜੇ। 
ਤੇਜ ਤੁਰਕ ਕੌ ਤਰਜਤਿ ਬਰਜੇ'।ਦੇਖਤਿ ਰਹੀਯਹਿ ਜੈਗਘਨੇਰੇ।ਅਥਿਤੇ 
ਛਿਰਹਿੰ ਰਹੈਂ' ਚਿਰ ਬੇਰੇਂ” ॥ ੩੩ ॥ ਸੁਨਿ ਨਾਟਦ ਆਨੌਦੜਿ ਹੋਵਾ।ਨਮੋ 
ਕਰਤਿ ਉਠਿ ਤਬਹਿ ਖਰੋਵਾ। ਗਮਨਤੋ ਜੁਟਪੁਟਿ ਸੁਰਨਿ ਮਾਰਾ । ਗੁਰ 
ਪ੍ਰਸੰਗ ੜਹਿੰ ਸਰਬ ਉਚਾਟ ॥ ੩੪ ॥ ਸੋ ਨਿਸ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਿਤਾਏ। 
ਸੁਭਣ ਹਕਾਰੇ ਨਿਕਟਿ ਬਿਠਾਏ।ਕਰੀ ਨਦਰ ਮਹਿ ਸਗਰੀ ਸੈਨਾ । ਦਿਯੇ 
ਸ਼ਸਤ੍੍ ਜੋ ਜਿਸ ਢਿਗ ਹੈ ਨ। ॥ ੩੫॥ ਬਥੜ਼ੇ ਦੇਗੇ ਖੜਗ ਦੁਧਾਰੇ । ਦੱਰ- 
ਮ੍ਯਾਨੀ ਚੌਰੇ ਬਢਿਵਾਹੇ£ । ਸੈਢ ਸਰੋਹੀ ਜਾਤਿ ਜੁਨੱਬੀ“। ਮਹਿਦ ਫੁਲਾਦੀ 
ਤੇ ਜੁ ਹਲੱਬੀ#॥ ੩੬ ॥ ਖੰਡੇ ਬਝੇ ਪ੍ਰਦੈਡ ਉਠਾਏ । ਗੁਜਰਾਤੀ ਸੁਰਤ” 
ਸਮੁਦਾਏਕਰਕਤਿ ਮਹਾਂ ਤੁਵੌਗਨ ਗਨ ਕੌ । ਕੈਰਨ ਲਿਪਤਿ ਦਈ 
ਸੁਭਠਨ ਕੋ ॥੩੭ ॥ ਇਕ । ਲਾਂਬੀ ਗੁਲਕਾਂ ਜਿਸ ਕੋਰੀ । ਅਧਿਕ ਦੂਰ ਤੇ 
ਮਾਰਤਿ ਬੈਰੀ । ਅਲਪ ਮੱਧ ੨ ਬਡਿ ਜੈਜੈਲ'# । ਗਹੋ ਤਮਾਚੇ ਰਣ ਕੇ 
ਛੈਲ"॥੩੮॥ਤੋਮਰ ਬਰਛੀ ਸਾਂਗ ਬਿਸਾਲਾ । ਕਿਨਹੁ ਧਨੁਖ ਲੋ ਤੀਰਨ 
ਜਾਲ" । ਗੁਲਕਾਂ ਬਹੁ ਬਰੂਦ ਭਰਿ ਦੀਨਿ । ਗਨ ਜੋਧਾਨਿ ਜਮਾ ਕਰਿ 
ਲੀਨਿ ॥੩੯॥ ਖਰੇ ਤਬੋਲਾ ਬਿਥੈ ਤੁਰੈਰ॥ਕਰੇ ਸਜਾਵਨਿ ਜ਼ੀਨਨਿ ਸੈਂਰਿ॥ 
ਜਿਸਿ ਢਿਗਿ ਨਹਿ ਤਿਸਿ ਕੋ ਤਥਿ ਦੀਨਾ।ਵੇਰਤਿਸੂਰ ਅਰੂਢਿ ਬੀਨਾ" 
॥੪੦॥ ਕਰੈ' ਸ਼ਿਕਾਰ ਬ੍ਰਿੱਤ ਸਮੁਦਾਇ/ਰਹੋ ਤਯਾਰ ਨਿਜ ਸਾਜ ਬਨਾਇਾ। 
ਇਮਿ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸਭਿ ਸਨਿ ਕਹਿ ਦੀਨਾ ।-ਚਲਹਿੰ ਦੂਰ ਕਿੜਿ"- 
ਸੁਭਣਨ ਦੀਨਾ” ॥੪੧॥--ਬਯਾਹਿ ਕਰਨਿ ਕੀ ਦੇਰਿ ਲਖੀਜੈ । ਗੁਰੁ ਦੈ 
"ਭਾਵ, ਦਮਮੇਸ਼ ਜੀ ਬਿਬਾਰਣਗੇ । “ਤਾੜਕੇ ਰੇਕੇਗਾ । “ਚਿਰਾਂ ਤੱਕ । #ਦਰਮਯਾਨੇ (੩) 
'ਚੌੜੀਧਾਰ ਵਾਲੇ । “ਜੁਨੌੱਬੀ ਜਾਤੀ ਦੀ । ਕੂਮ ਦੇ “ਜਨਬ? ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਤਲਵਾਰ । ੬ਤੇ ਜਿਹੜੀ 
ਹਲੱਬੀ (ਕਹਾਉਂਦੀ ਹੈ) । (ਅ) ਹਲੱਬ (ਸ਼ਹਿਰ) ਦੀ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ (ਤਲਵਾਰ) । “ਸੂਰਤ ਸ਼ਹਿਰ 
ਦੇ (ਅ) ਸੋਹਣੀ ਸੁਰਤ ਦੇ । ਬੜੀਆਂ ਕੜਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ । ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ 
ਨਾਲੀ ਦੀ ਪਲੀਤੇ ਦਾਰ ਬੰਦੂਕ ( ਇਕ ਪੁਕਾਰ ਦੀ ਤੋਪ ਰਹਿਕਲਾ । ””ਸੁਹਣੇ । ੧੧ਝਹੁਤੇ 
ਤੀਰਾਂ ਸਮੇਤ । (ਅ) ਭੋਂਥੇ। ̀”ਸੂਰਮੇ ਸਵਾਰ ਹੋਕੇ ਚਤੁਰਤਾ ਨਾਲ ਵੇਰਦੇ ਹਨ (ਪੋੜੇ) । "ਬਕਿਤੇ 

ਜਾਣਗੇ । "ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੇ ਸਮਝਿਆ । ੨ਪਾ:-ਅਲਪ ਧਮਾਕੇ ਬਡ ਜੈਜੈਲ । 
ੈੂਕ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਤੋ ਧੱਕ ਤੋਂ ਤੋਂ ਛੁਟ ਧਮਾਕਾ ਇਕ ਪੂਕਾਰ ਦੀ ਓਦੂਕ ਦਾ ਬੀ ਨਾਮ ਭੈ! 



ਗੁਰ ਪੂਭਾਪ ਸੂਰਜ । (੨੭੯੨) ਗਾਮਿ ੬। ਅਸੂ ੨, 
ਤੇ ਦੂਰ ਜਨੀਜੈ । ਤਾਰੀ ਕਰੀ ਬਮੂੰ ਕੀ ਘਨੀ। ਨਹਿ ਆਗ ਕਬਿੰਰ੍ 

ਇਮਿ ਬਨੀਂ-॥ ੪੨ ॥ ਇਮਿ ਜੋਧਾ ਮਿਲਿ ਆਪਸਿ ਮਾਂਹੀ।ਮਨ ਅਨੁਮਾਨ 
ਕਰਹਿੰ'ਬਿਧਵਾਹੀ'।ਹੇਤ ਬਯਾਹ ਕੇ ਚਰੋੋ ਕਰਾਹੇ । ਗਨ ਪਕਵਾਨ ਪਕਹਿੰ 
ਘਰ ਮਾਂਹੇ ॥੪੩॥ ਮੋਦਕ ਨੁਗਦੀ ਖੁਰਮੇ ਬਰੇ।ਬ੍ਰੰਦ ਜਲੇਬ ਨੀਕਿ ਬਿਧਿ 
ਕਰੇ । ਘੇਵਰ ਘਨੋ ਘ੍ਰਿੱਤ ਕੌ ਲਾਇ । ਕਰੇ ਬਿਸਾਲ ਸਿਤਾ ਬਹੁ ਪਾਇ ॥ 
੪੪॥ ਕੌਨ ਕੌਨ ਗਿਨੀਅਹਿ ਪਕਵਾਨ । ਕੋਸ਼ਠ ਭਰਤਿ ਜਾਤਿ ਸੁਚ 
ਬਾਨ।ਜਥਿ ਕੀ ਰੀਗ ਪ੍ਰਲੋਕ ਪਧਾਰੀ।ਸਭਿ ਦਮੋਦਰੀ ਕਾਰ ਸੈਭਾਰੀ॥੪੫॥ 
ਦਾਸੀ ਦਾਸ ਆਦਿ ਨਰ ਘਰ ਕੇ।ਤਿਸ ਅਨੁਸਾਰਿ ਰਹਹਿ ਉਰ ਡਰ ਕੇ। 
ਸਭਿ ਪਕਵਾਨ ਧਰਾਵਤਿ ਜਾਤੀ।ਜਾਨਹਿ-ਖੋਹੈ' ਬ੍ਰਿੰਦ ਬਰਾਂਤੀ-॥ ੪੬ ॥ 
ਪ੍ਰਿੱਤ ਸਿਤਾ ਅਨ ਅੰਨ ਘਨੇਰੇ । ਕਮੀ ਨ ਕਛੁ ਵਸਤੂ ਬਹੁਤੇਰੇ । ਨਿਤਿ= 
ਸੈਭਾਰਤਿ ਅਧਿਕ ਕਰਾਵਹਿ। ਬ੍ਰਿੰਦ ਮਨੁਜ ਸ਼ੁਭ ਪਾਕ ਬਨਾਵਹਿੰ॥ ੪੭॥ 
੨ 

ਦੋਹਰਾ ॥ 'ਦੇਕ ਸਮੇਂ ਏਕਲਿਨ ਗੁਤੂ ਬੈਠੇ ਅੰਤਰਿ ਭੌਨ । ਥਿਰ ਪ੍ਰਸਕ ਪਰ 
ਹਰਖ ਉਰ, ਨਹੀਂ ਸਮੀਪੀ ਕੌਨ”॥ ੧॥ ਝੌਪਈ॥ ਸਕਲ ਜੌਗਨੀ ਕੋ 
ਸਿਰਦਾਰ । ਜਿਸਿ ਕੋ ਰੂਪ ਮਹਾਂ ਬਿਕਰਾਰ। ਕਲਹਾ ਨਾਮ ਸ਼ਯਾਮ ਤਨੁ 
ਧਾਰਾ । ਦੀਰਘ ਦਾਂਤ ਤੁੰਡ ਬਿਸਥਾਰਾ” ॥੨॥ ਬਿੰਦ ਜੋਗਨੀ ਜਾਂਕੇ ਸੋਰਿ॥ 
ਦਾਰੁਨ ਬਨੇ ਜਿਨਹੁੰ ਕੇ ਅੰਗ । ਲਾਲ ਬਾਲ ਛੁਟਿ ਬਡੇ ਪਿਛਾਰੀ'। ਸੂਕੇ 
ਚਰਮ ਦਿਖਹਿੰ ਗਨ ਨਾਰੀ ॥੩॥ ਲਾਲ ਬਿਲੌਚਨ ਸ੍ਰੋਣਿਤ ਸਰਸੇ।ਖੱਪਰ 
ਧਰੇ ਖੋਪਰੀ ਕਰ ਸੇ? । ਹਾਡਨਿ ਮਾਠ ਬਿਸਾਲ ਕਰਾਲਾਂ । ਜੀਰਣ ਚੀਰ 
ਮਲੀਨ ਕੁਢਾਲਾ॥੪॥ਆਨਿ ਭਈ ਗੁਰੁ ਆਗੇ ਠਾਂਢੀ।ਰੁਧਰ ਮਾਸ ਪਜਾਸਾਂ 
ਛੁਧਿ ਬਾਢੀ੯ । ਜੀਹ ਦੀਹ ਸੋਂ ਓਸ਼ਟ ਝਾਫਤਿ"" । ਜਿਹ ਪਿਖ ਕਾੜ੍ਰ 
ਕੇ ਉਰ ਢਾਟਤਿ""॥ ੫॥ ਨਮੋ ਕਰੀ ਗੁਰੁ ਬੁਝਨ ਕੀਨੀ । ਕੌਨ ਅਹੈਂ ਤੂੰ 
ਲਾਜ ਬਿਹੀਨੀ?। ਸੈਕਟ ਬਡ ਅਕਾਰ ਕੌਲ ਧਾਰਾ। ਕੈ ਕੁਰੂਪ ਦਾਰਿਦ 
"ਇਸਤਨ੍ਹਾਂ । “ਪਾਸ ਕੋਈ ਬੀ ਨਹੀਂ ਸੀ । ₹ਕਲਹਾ ਨੂੰ ਨਾਰਦ ਦੀ ਇਸਤ੍ਰੀ ਮੰਨੰਦੇ ਹਨ। 
<ਮੂੰਹ ਐੱਡਿਆ। “ਲਾਲ (ਰੈਗ ਦ) ਵਾਲ ਖੁੱਲੇ ਪਿੱਛੇ ਛੇੜੇ ਹੋਏ । “ਸਮੂਹ ਨਾੜਾਂ 
ਦਿੱਸਦੀਆਂ ਹਨ । (ਅ) ਸਾਰੀਆਂ ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ ਦੇ ਸੁਕੇ.ਚੈਮ ਦੀਹਦੇ ਹਨ । “ਖੋਪਰੀਆੰ ਦੇ 
ਖੱਪਰ ਹੇਂਥ ਵਿਚ ਧਰੇ । "ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ `। ਦਲਹੁ ਤੇ ਮਾਸ ਦੀ ਤ੍ਰੇਹ ਭੁੱਖ ਵਧੀ (ਹੋਈ ਸੀ 
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ)। ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਬੁੱਲ੍ਹ ਚੇਟਦੀਆਂ । “"ਕਾਇਰਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਫਟਦੇ ਸਨ । 

ਂਪ8-ਕੋ । 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੨੭੯੩) ਗਸਿ ੬। ਅੰਸੂ ੨. _ 
ਗੁਰਿਆਰਾ” ?॥੬॥ ਕਿਧੌਂ ਮਿਰਤੁ ਤੁਰਕਨਿ ਕੀ ਆਈ $। ਕਯਾ ਚਿਤ 
ਬਾਂਛਤਿ ? ਦੇਹੁ ਬਤਾਈ' । ਸੁਨਿ ਬੋਲੀ ਕਲਹਾ ਮਮ ਨਾਮ। ਛੁਧਾ ਤ੍ਰਿਖਾ 
ਮੇਟਨਿ ਕੇ ਕਾਮ” ॥੭॥ ਚਲਿ ਆਈ ਮੈਂ ਤੀਰ ਤੁਹਾਰੇ।ਦਿਹੁ ਅਹਾਰ ਮੇਰੋ 
ਹਿਤਕਾਰੇ'। ਬਹੁ ਸੈਮਤ ਬੀਤੇ ਨਹਿੰ ਖਾਯੋ । ਛੁਧਾ ਤ੍ਰਿਖਾ ਤੇ ਚਿਤ ਬਿਕ- 
ਲਾਯੋ/੮॥ਸਭਿ ਕੀ ਪੁਰਹੁ ਕਾਮਨਾ ਜੈਸੇਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਹੁ ਮੋ ਪਰਿ ਭੀ ਤੈਸੇ 
ਸਕਲ ਜੋਗਨੀ ਮਮ ਪਰਿਵਾਰਾ । ਛੁਧਿਤਿ ਚਾਹਤੀ ਅਧਿਕ ਅਹਾਰ॥ 
੯॥ ਸੁਨਿਂ ਗੁਰ ਕਹਯੋ,“ਅੰਨ ਮਨ ਭਾਏ।ਲਿਹੁ ਹਮ ਤੇ,ਕਰਿ ਭੋਜਨ ਖਾਏ। 
ਸੇੜੋ ਲਗਹਿ ਅਹਾਰ ਕਰਨਿ ਕੋ । ਦਿਹੁ ਬਤਾਇ ਲਿਹੁ ਉਦਰ ਭਰਨਿ 
ਕੌ” ॥੧੦॥"ਹਮਰੇ ਕਾਮ ਅੰਨ ਨਹੀ' ਆਵਹਿ । ਨਹਿ ਸੌਗ੍ਹ' ਲੋ ਕਬਿ 
ਹੂੰ ਖਾਵੈ । ਮਾਸ ਰੁਧਿਰ ਕੋ ਕਰਹਿ ਅਹਾਰਾ। ਹੋਹਿ ਤ੍ਰਿਪ ਬਹੁ ਲੋਹਿੰ 
ਡਕਾਰ!” ॥੧੧॥ ਗੁਰੂ ਕਹਯੋ “ਦੇ' ਮਹਿਖ੯ ਮੰਗਾਈ। ਭੱਖੇਹੁ ਮਾਸ ਛਾਂਗ” 
ਸਮੁਦਾਈ । ਜੇਤਿਕ ਚਹਹੁ ਕਹਹੁ ਅਬਿ ਮੋਹੀ । ਦੇ ਅਨਵਾਇ ਭ੍ਰਿਪਤਿ 
ਜਿਮਿ ਤੋਹੀ ॥ ੧੨ ॥" ਅਸ ਆਮਿਖ ਨਹਿ ਕਾਮ ਹਮਾਰੇ । ਨਹਿ ਕਥਿ 
ਅਚਹਿੰ; ਨ ਛੁਧਾ ਨਿਵਾਰੇ । ਮਮ ਅਹਾਰ ਤੁਮਰੇ ਕਰ ਅਹੈ । ਅਪਰ 
ਬਿਧਿਨਿ ਸੋਂ ਤ੍ਰਿਪਤਿ ਨ ਲਹੈ ॥੧੩॥ ਸੋ ਮੈਂ ਕਹੋਂ' ਸੁਨਹੁ ਗੁਰੁ ਧੀਗਦ੍ਹ- 
ਦਿਸ਼ਿ ਦਲ ਜੂਟਹਿਂ ਬਰ ਬੀਰ । ਕਰੈ' ਹੈਕਾਰ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਪਰਹਾਰੈ' । ਹੁਇ 
ਘਾਇਲ ਪੁਨ ਤਿਸ ਕੋ ਮਾਰੈਂ॥੧੪॥ਹਟਹਿ ਨ ਪਾਛੈ ਸਨਮੁਖ ਗਿਰੈਂ।ਮਾਰਿ 
ਮਾਰਿ ਰਿਪੁ ਗਨ ਰਨ ਮਰੈ'। ਅਸ ਜੋਧਾਨਿ ਮਾਸ ਹ੍ਰੋ ਜੋਇ। ਸੋ-ਹਮ ਥੇਬੇ 
ਲਾਯਕ ਹੋਇ ॥੧੫॥ ਚਿਰੈਕਾਲ ਭਾ ਜੈਗ ਨ ਭਯੋ । ਯਾਂਤੇ ਨਹਿੰ ਅਹਾਰ 
ਕਿਤਿ ਖਯੋ । ਸਭਿ ਕੁਟੈਬ ਜੁਤਿ ਛੁਧਿਤਿ ਬਿਸਾਲ। ਰੁਧਰ ਨ ਪ੍ਰਪਤਿ ਭਾ 
ਕਿਸਿ ਕਾਲਾ॥੧੬ਯਾਂਤੋ ਤ੍੍ਖਾ ਮਹਾਂ ਕਰਿ ਬਯਾਕੁਲ। ਕਰਤਿ ਉਡੀਕਨਿ 
ਹਮ ਕੁਲ ਆਕੁਲ” । ਚਿਰੈਕਾਲ ਕੀ ਛੁਧਾ ਨਿਵਾਰੋ । ਰਚਹੁ ਜੌਗ! 
ਰਿਪ ਤੁਰਕਨਿ ਮਾਰੋ”॥੧੭॥ ਸੁਨਿ ਬਿਕਸੇ ਗੁਰੁ ਬਾਕ ਬਖਾਨਾ ।“ਮਚਹਿ 
ਜੁੱਧ ਅਥਿ ਭੀਮ ਮਹਾਨਾ । ਸੈਮਤ ਬਿਤਹਿ ਸੈਂਕਰੇ ਆਗੇ । ਹੋਵਹਿ ਰਣ 
ਘਰਿ ਘਰਿ ਮਹਿ ਜਾਗੇ“॥ ੧੮ ॥ ਹਮ ਕਰ ਦੇਹਿ ਪੁਥਮ ਪਲ ਤੋਹੀ”। 
7 ਕੁੜਿਆਰ ਨੇ ਦਰਿਦ੍ਰ ਹੀ ਰੂਪ ਧਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ/ਵਾਸੰਤੇ 1 (ਅ) ਚਾਹ ਕਰਕੇ। ਖਮੇਰਾ 
ਹਿਤਕਾਰੀ (ਅਨਕੁਲ) ਭੋਜਨ । ਦਕਲਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ । “ਕੱਠ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ । $ਮਯਿ, ਸ਼ੈਢਾ । 
“ ਬੱਕਰੇ । ਮੇਰੀ ਕੁਲ ਵਿਆਕੁਲ ਹੋਕੇ। ੯ਜਗਤ ਵਿਚ (ਅ) (ਰਣ=) ਜੰਗ ਜਾਗ ਪੈਣਗੇ ਤੇ 
ਘਰ ਘਰ ਵਿਚ ਹੌਣਗੇ । "“ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਚੈ ਹੱਥ ਮਾਸ ਅਸੀਂ ਦੇਕਾਂਗੇ। 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੁਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੨੭੯੪) ਰਾਸਿ ੬। ਔਸੂ੨, 

ਲੋਹ ਡਕਾਰ ਤਿ੍ਪਤਿ ਬਹੁ ਹੋਹੀ । ਆਨਿ ਪਹੂਚਜੋ ਸਮੈਂ ਤੁਮਾਰਾ। ਮਨ 

ਭਾਵਤਿ ਕਰਿ ਲੈਹੁ ਅਹਾਰਾ! ॥ ੧੯॥ ਕਲਹਾਂ ਸਹਤ ਜੋਗਨੀ ਬ੍ਰਿੰਦਭਯੋ 

ਸਭਿਨਿ ਉਤਸਾਹ ਬਿਲੰਦ। ਕਰਿ ਕਰਿ ਨਮੋ ਨਾਚਿਬੇ ਲਾਗੀ । ਲੋਤਿ 

ਭਵਾਰੀ ਰਣ ਅਨੁਰਾਗੀ ॥੨੦॥ ਅੰਤਰ ਧਕਾਨ ਭਈ" ਹਰਖੰਤੀ ।-ਅਬਿ 

ੜ੍ਰਿਪਤੈ' ਹਮ ਬਹੁ ਛੁਧਿਵੈਤੀ”-4 ਸੋ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰੁ ਕੀਨ ਬਿਤਾਵਨਿ । 

ਨਿਸਿ ਮਹਿ ਕਰਿ ਭੋਜਨ ਕੌ ਖਾਵਨਿ ॥ ੨੧ ॥ ਸੁਪਤਿ ਜਥਾ ਸੁਖ ਰਾਤਿ 

ਬਿਤਾਈ।ਜਾਗੇ ਪ੍ਰਕੂ ਸੋਚ ਤਨ ਪਾਈ।ਕਰਿ ਸ਼ਨਾਨ ਮਨ ਠਾਨਮੋ ਧਕਾਨ॥ 

ਪੁਨ ਗੁਰ ਬਾਨੀ ਪਾਠ ਬਖਾਨਾ ॥ ੨੨॥ ਕਿਰਤਨਿ ਸੁਨਤਿ ਸੁ ਭੋਜਨ 

ਖਾਯੋ । ਬੈਠੇ ਹੁਤੇ ਗੁਰੁ ਸੁਖ ਪਾਯੋਤਾਰਾ ਚੈਦ ਤਖਤ ਮਲ ਦੋਊ। ਪਸਚਮ 

ਦਿਸ਼ ਮਮੈਂਦ ਰਹਿ ਸੋਊ ॥੨੩॥ ਕਾਬਲ ਨਗਰ ਆਦਿ ਜੇ _ਔਰਿ। ਗੁਰੁ 
ਕੀ ਕਾਰ ਲੇੜਿ ਸਭਿ ਟੌਰ । ਸੁਨਜੋ ਬਜਾਹ ਗੁਰੁ ਤਨੂਜਾ ਕੇਰਾਂ । ਸਮੁੜੇ 

=ਖਰਚ ਦਰਬ ਬਹੁਤੇਰ-॥ ੨੪ ॥ ਸਭਿ ਸਿੱਖਨਿ ਸੋਂ ਕਹਯੋ ਸੁਨਾਈ । 

ਉਗਰਾਹੀ ਜਹਿਂ ਕਹਿ ਤਬਿ ਪਾਈ । ਲੋ ਕਰਿ ਤਹਿੰ ਤੇ ਦਰਬ ਘਨੌਰੇ । 

ਅਪਰ ਪਵਾਰਥ ਸੈਚਿ ਬਡੇਰੇ ॥ ੨੫ ॥ ਸੈਗਤਿ ਸੈਗਿ ਲਏ ਚਲਿ ਆਏ। 

ਮਿਲੇ ਚਰਨ ਗੁਰੁ ਕੇ ਲਪਟਾਏ । ਅਪਰ ਸਿੱਖ ਧਰਿ ਧਰਿ ਉਪਹਾਰਾਂ । 

ਬੈਦਨ ਕਰਤੇ ਦਰਸ ਨਿਹਾਂਰਾਂ ॥ ੨੬ ॥ ਬਸਤ੍  ਬਿਕੂਖਨ, ਧਨ, ਧਰਿ 

ਨਿਮੈਂ' । ਫਲ ਗਨ ਬਹੁ ਮੇਵੇ ਤਿਹ ਸਮੈਂ । ਬ੍ਰਿੰਦ ਉਪਾਇਨ ਗੁਰੂ ਅਗਾਰੀ। 

ਅਰਪਿ ਔਰਪਿ ਗੁਰ ਦਰਸ਼ ਨਿਹਾਰੀ ॥ ੨੭ ॥ ਕ੍ਰਿਪਾ ਦਿਸ਼ਟਿ ਕਰਿ 

ਪਿਥੋਂ ਗੁਸਾਈਂ । ਮਨੋ ਕਾਮਨਾ ਸਭਿ ਨੇ ਪਾਈ । ਅਘ ਗਨ ਮਿਟੇ ਪੁਨੀਤ 
ਭਏ ਹੈਂ । ਬਰ ਸੁਤ ਬਿਤ ਗ਼ਨ ਆਦਿ ਲਏ ਹੈੱ॥ ੨੮॥ ਬੜਾਹ_ ਜਾਨਿ 
ਉਤਲਾਵਤਿ ਆਏ । ਸਮੈ ਦੁਪਹਿਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਏ ।ਛੁਧਿਤਿ ਹੁਤੇ ਸਿਖ 

ਸੈਗਤਿ ਸਾਰੇ । ਦੇਗ਼ ਚੁਕੀ ਹੁਇ, ਨਹੀਂ ਅਹਾਰੇਂ ॥ ੨੯॥ ਸਭਿ ਕੀ ਕੁਸ਼ਲ 
ਬੂੜਿ ਗੁਰੁ ਸ਼੍ਰਾਮੀਂ।-ਬਡੀ ਭੌਰ ਕੇ ਮਾਰਗ ਗਾਮੀ । ਸ਼੍ਰਮਤਿ ਅਹੈਂ ਕਬਿ 

ਕਰੈ' ਅਹਾਰਾ”-।ਇਮ ਲਖਿ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਕ ਉਚਾਰ॥੩੦॥ਅੰਤਰਿ ਹੋਤਿ 
ਜਹਾਂ ਪਕਵਾਨ । ਕਹਿ ਕਹਿ ਪਠੇ ਦਾਸ ਤਿਸਿ ਥਾਨ । ਹਿਤ ਸਿੱਖਨਿ 

“ਜੰਮ ਹੋ ਗਈਆਂ । “ਕੁੱਖੀਆਂ । “ਪੁੱਛਰੇ ( ਫੇਰ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਕਿ-) । “ਕਦੋਂ ਭੋਜਨ 

ਛਕਣਗੇ (ਭਾਫ ਮੁਂਧਯਾ ਦੇ #ਗਰ ਵਿਚ ਦੇਰ ਹੈ) #ਪ:-ਧਰ ਧਰਿ । 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ। _.__ (੨੭੯੫) ਰਾਸਿ ੬ । ਅਸੂ ੨, 

ਕੋ ਆਨਹੁ ਜਾਇ। ਥਕਤਿ_ਛੁਧਿਤਿ ਬਹੁ ਇਹ ਸਮੁਦਾਇ ॥ ੩੧ ॥ 

ਤ੍ਰਿਪਤਿ ਕਰਹੁ ਦੀਜੈ ਹਿਤ ਥੈਬੇ। ਗਏ ਦਾਸ ਅੰਤਰਿ ਤਬਿ ਲੈਬੇ। ਜਹਿੰ 
ਦਮੋਦਰੀ ਥਿਤ ਸਵਧਾਨ । ਕਰਿਵਾਵਤਿ ਬਹੁ ਬਿਧਿ ਪਕਵਾਨ ॥ ੩੨॥ 

ਕੋਸ਼ਠ ਅੰਤਰ ਕਰਿ ਕਰਿ ਧਰੈ । ਹਿਤ ਬਰਾਂਤ ਕੇ ਸੈਚਨਿ ਕਰੈ । ਸੁਤਾਂ 

ਬਯਾਹ ਮਹਿ ਪ੍ਰੀਤ ਮਹਾਨੀ । ਜਿਮਿ ਆਛੋ ਹੁਇ ਭਿਮਿ ਰੂਚਿ ਠਾਨੀ॥੩੩॥ 
ਤਬਿ ਸਿੱਖਨਿ ਕਰਿ ਜੋਰਿ ਅਲਾਏ । “ਸੁਨਹੁ ਮਾਂਤ ਜੀ ! ਗੁਰੂ ਪਠਾਏ । 
ਪਸ਼ਚਮ ਤੇ ਸੈਗਤਿ ਕਛੁ ਆਈ । ਅਨਗਨ ਰੁਚਿਰ ਉਪਾਇਨ ਲਯਾਈ॥ 

੩੪॥ ਦੇਗ ਬਿਖੈ ਅਬਿ ਨਹੀਂ ਅਹਾਰਾਂ । ਛੁਧਿਤ ਸਿੱਖ ਅਬਿ ਲੋ; ਦਿਨ 

ਢਾਰਾ।ਤਿਨਿ ਹਿਤ ਮੰਗਵਾਯੋ ਪਕਵਾਨ ।=ਕਛੁਕ ਤ੍ਰਿਪਤਿ ਹੁਇ ਕਰਿਕੈ 

ਖਾਨ ॥੩੫॥ ਪੁਨ ਸੈਧਯਾਂ ਹੁਇ ਦੇਗ ਅਹਾਰਾ”-। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ 

ਉਚਾਰਾਂ । ਸੁਨਿ ਦਮੋਦਰੀ ਮਤਿ ਬਿਚਲਾਈ" । ਸਿੱਖ ਬਿਸਾਲ ਸਦਨ 

ਜਨਮਾਈ ॥੩੬॥ ਗੁਰੁ ਘਰਿ ਮਹਿ ਨਿਤ ਬਾਸ ਕਰੈਤੀ । ਸਿੱਖੀ ਮਹਿੰਮਾ 

ਅਧਿਕ ਲਖੰਤੀ।ਤਉ ਜਿ ਹੋਨਿਹਾਰਿ ਗਤਿ ਹੋਇ। ਵੇਰੀ ਮਤਿ; ਬੋਲੀ ਬਚ 

ਸੋਇ॥੩੭॥ “ਇਹ ਪਕਵਾਨ ਸਗੁਨ ਕੇ ਸਨੋ।ਕਰਿ ਕਰਿ ਭਕਾਰਿ ਰਾਖਤੀ 
ਘਨੋ । ਅਥਿ ਲੌ ਖਰਚਿ ਨਹੀਂ ਕਿਤਿ ਕਰਯੋ। ਜੋ ਹੋਵਤ ਸੋ ਅੰਭਰਿ 
॥ ੩੮॥ ਪ੍ਰਥਮ ਬਰਾਤੀ ਅਚਵਨਿ ਕਰਿ ਹੈਂ । ਤਿਨਿ ਪੀਛੇ ਕੌ ਮੁਖ 

ਧਰਿ ਹੈ । ਪ੍ਰਥਮ ਨ ਉਚਿਤ ਕਿਸੁ ਕੌ ਦੈਬੇ। ਬਿਗਰਤਿ ਰੀਤਿ ਜਿ ਕਿਮਿ 

ਲੋ ਖੋਬੇ'॥੩੯॥ਕਿ੍ਮਿ ਸਿੱਖਨਿ ਹਿਤ ਪੂਰਬ ਦੇਹੈਂ।ਜਬਿ ਲੋ ਨਹਿ ਬਰਾਂਤਿ 
ਕ੍ਛ ਖੋਹੈ” । ਸੁਨਤਿ ਸਿੱਖ ਛੂਛੇ ਹਟਿ ਆਏ। “ਕਹੈਂ“-ਨ ਅਥਿ ਲੋ ਸ਼ਗੁਨ 

ਮਨਾਂਏ ॥੪੦॥ ਜਬਹਿ ਬਰਾਤੀ ਅਚਿਵਨਿ ਕਹੈਂ। ਪੀਛੇ ਅਪਰ ਕੋਇ ਮੁਖ 

ਧਰੈ । ਬਿਗਰਹਿ ਰੀਂਡਿ ਅਹੈ ਜਗ ਜੋਇ। ਜੇ ਅਬਿ ਅਚਹਿ ਸਿੱਖ ਗਨਿ 

ਸੋਇ-”॥੪੧॥ ਸਿਖ ਸੈਗਤਿ ਚਹੁੰ ਦਿਸ਼ ਪਰਵਾਰੇ। ਸੁਨਤਿ ਗੁਰੂ ਰਿਸ ਕੇ 

ਉਰ ਧਾਰੇ। “ਆਇਸੁ ਮੇਰਨਿ ਕਰਹਿ ਹਮਾਰੀ। ਦਹਿਤਿ ਬਰਾਤਿ ਅਚਾਉ” 

ਅਹਾਰੀ ॥੪੨॥ ਸਿੱਖ ਸਦਾ ਮੋਕਹੁ ਅਤਿ੯ ਪਜਾਰੇ । ਨਿਸ ਦਿਨ ਜਿਨ ਕੌ 

ਰਿਦੇ ਸੈਭਾਰੇ' । ਜਿਮਿ ਉਪਬਨ ਮਹਿ ਤਰੁਵਰੁ ਖਰੇ । ਸਭਿਨਿ ਸੈਭਾਲਨਿ 

₹ਵਿਨ ਢਲ ਗਿਆ ਹੈ ! “ਠੈਗਰ ਵਿਚ ਫੋਜਨ ।<ਵਿਚਲ ਗਈ । %( ਸੀ ਤਾਂ ) ਬੜੇ ( ਸਿਦਕ- 
ਕਾਨ) ਸਿੱਥ ਦੇ ਘਰ ਜਨਸੀ ਹੋਈ । “ਜਿ ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ ਲੇਕੇ ਖਾ ਲਵੇ ਤਾਂ । #(ਸਿਖੀ ਕਿਹ। ਕਿ 

ਮਜ਼ਾ ਜੀ) ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ....। “ਖੁਵਾਊਣਾਂ । "ਮੇਂ ਸੈਡਾਲਦਾ ਹਾਂ । €ਪਾਟ=ਹਿਤ। 

ਨੋ0 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੨੭੯੬) ਰਾਸਿ ੬ । ਲੱਸੂ ੩ 

ਮਾਲੀ ਕਰੇ ॥੪੩॥ ਪਾਰਤਿ ਹੈ ਕਰਿ ਪ੍ਰੇਮ ਘਨੇਰਾਤਿਮਿ ਸੈਗਤਿ ਉਪਬਨ 
ਹੈ ਮੇਰਾ । ਜਿਹ ਠਾਂ ਹੁਯੋ ਅਮੰਗਲ" ਚਾਹਤਿ। ਪੁਰਨਿ ਕਾਜ ਮਹਿ ਬਿਘਨ 
ਉਮਾਹਤਿ” ॥੪੪॥ ਕਰਤਿ ਅਨਾਦਰ ਤਹਿ ਸਿਖ ਕੇਰਾ । ਤਿਹ ਕੇ ਮੈਂਗ 
ਹੋਤਿ ਹੈ ਮੇਰਾ” । ਕਯੋਂ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਹੋਵਹਿ ਤਿਨ ਕੋ । ਗਿਰਜੋ ਰਿਦੈ ਤੇ 
ਨਿਸ਼ਚਾ ਜਿਨ ਕੋ ॥ ੪੫॥ ਪ੍ਰਿਯ ਮੇਰੇ ਸਿਖ ਜਹਿੰ ਚਲਿ ਜਾਵੈ । ਭੋਜਨ 
ਆਦਿਕ ਆਦਰਾਂਪਾਵੈਂ।ਤਹਾਂ ਥਿਘਨ ਗਨ ਹੋਭਿ ਬਿਨਾਸ਼ਾ।ਪੂਰਨ ਕਰਹਿ 
ਭਿਨਹੁੰ ਕੀ ਆਸਾਂ ॥੪੬॥ ਜੇ ਕਰਿ ਗੁਰ ਘਰ ਕੌ ਪਕਵਾਨਨਹੀ' ਉਚਿਤ 
ਸਿੱਖਨ ਕੇ ਖਾਨ । ਤੋਂ ਮਲੋਛ ਕੇ ਜੋਗ ਪਛਾਨੋ । ਬਲ ਤੇ ਕਰਹਿ ਆਨਿ 
ਕਰਿ ਖਾਨੋ ॥ ੪੭॥ ਹੋਹਿ ਅਮੰਗਲ, ਬਿਘਨ ਪਰੈ ਹੈਂ । ਨੀਕੋ ਕਾਜ ਨ 
ਪੂਰਨ ਹ੍ਹੇ ਹੈਂਦ।ਸੁਨਿ ਗੁਰੁ ਸ੍ਰਾਪ ਦਿਯੋ ਘਰ ਆਪੇ“ਸਰਬ ਸਿੱਖ ਤਬਿ ਥਰ- 
ਹਰ ਕਾਂ੫॥੪੮॥ ਕੁੱਧਤਿ ਬਦਨ ਦੇਖਿ ਗੁਰੁ ਕੇਰਾਂ । ਨਹਿੰ ਕੋ ਬੋਲ ਸਕਯੋ 
ਤਿਸ ਬੇਰਾ। ਮੁਖ ਨੱ1ਚੇ ਕਰਿ ਢਿਗਿ। ਥਿਰ ਸਾਰੇ।-ਬਡੋ ਬਿਘਨ ਭਾ-ਰਿਦੇ 
ਬਿਚਾਰੇਂ ॥੪੯ ॥ ਤਿਹ ਛਿਨ ਇਕ ਆਯਹੁ ਹਲਵਾਈ । ਲਜਾਇ ਰਜਤ- 
ਪਣ ਪੰਚ ਮਿਠਾਈ! । ਹਾਥ ਜੋਰਿ ਸੋ ਭਯੋ ਖਰੋਵਾ । #ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੁ ਜੀ ! ਮਮ 
ਕਾਰਜ ਹੋਵਾ॥੫੦॥ਕਰੀ ਹੁਤੀ ਮੈਂ ਸੁੱਖ” ਤੁਮਾਰੀ। ਆਸ ਪੁਰੀ ਤੇ ਲਕਾਇਿ 
ਅਗਾਰੀ” । ਬਿਕਸੇ ਕੁਛ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਾਨੋ।“ਿਹੁ ਸਿਖ ਸੈਗੜਿ ਕੌ ਇਹੁ 
ਖਾਨੋਂ' ॥੫੧॥ ਬਾਤ ਮਾਨਿ ਸਿੱਖਨ ਸੋ ਲੀਨਿ । ਸਭਿਬਰਤਾਇ ਅਚਵਨੋ 
ਕੀਨਿ । ਹੁਤੇ ਛੁਧਿਤਿ ਲੋ ਕੁਛ ਤ੍ਰਿਪਤਾਏ । ਥਿਰੇ ਸਰਬ ਹੀ ਨਿਜ ਨਿਜ 
ਥਾਏਂ ॥ ੫੨ ॥। (ਤੇ ਸ਼ ਗੁ ਪੁਤਪ ਸੁਰਜ ਲੰਘ ਖਸ਼ਟਮਿ ਰਾਸੇ %ਗਤ' ਪਰਮੇਗ ਝਡਨਨੇ ਨਾਮ ਦੁਤਿਯੋ ਘੰਨ ॥ ੩ ॥ 

੩. [ਸ਼ਿਕਾਰ] । 
ਦੋਹਰਾ ॥ ਸੁਨਿ ਸਤਿਗੁਰੁ ਕੇ ਸਰਾਪ ਕੋ ਸਕਲ ਰਹੇ ਬਿਸਮਾਇ। ਸੁਧਿ ਦਮੋ- 
ਦਰੀ ਢਿਗ ਗਈ ਬਹੁਤਿ ਬੈਠਿ ਪਛੁਤਾਇ ॥ ੧॥ ਭੋਪਈ ॥ ਸੈਕਟਿ ਪਾਇ 
ਬਿਸੂਰਤਿ ਭਾਰੀ ।-ਕੀਨਿ ਕਹਾਂ ਮੈਂ ! ਨਹੀਂ ਬਿਚਾਰੀ । ਪਤਿ ਕੀ ਆਇਸੁ 

`ਬੇਰਸੀ; ਨਾ ਸ਼ਸ਼ੀ । ਤੇ ਕਾਰਜ ਪੂਰਨ ਹੋਣ ਵਿਚ ਵਿਘਨ ਵਤਾਪਣਾ ਹੋਵੇ । “ਤਿਨ੍ਹਾਂ (ਸਿੱਖਾਂ) 
ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਬੀ (ਅਨਾਦਰ) ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜ ਪੂਹੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। “ਸੁਣਕੇ 
(ਸਿਖਾ) ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸਰਾਪ। $ਪੰਜਾਂ ਰੁਪੇਯਾਂ ਦੀ ਅੰਠਆਈ । 
?ਮੁਰਗਾਂ । (ਆਪ) ਦੇ ਐੱਗੇ। #ਪ8=ਤਹਿੰ ਤੇ । 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੨੭੯੭) ਗਾਸਿ £। ਅੰਸੂ 8. 

ਸੋਚਿ ਮਿਟਾਈ'।ਨਹਿੰ ਆਛੀ ਕਿਸ ਕੇ ਮਨ ਭਾਈ-॥੨॥ਭਈ ਨਿਸਾਂ ਗੁਰੁ 

ਮਹਿਲੀ' ਗਏ।ਬਰ ਪ੍ਰਯੈਕ ਪਰ ਬੈਠਤਿ ਭਏ।ਚਲਿ ਦਮੋਦਰੀ ਤਿਸ ਛਿਨ 
ਆਈ । ਗੁਰੁ ਕੇ ਸਰਾਪ ਅਧਿਕ ਡਰਪਾਈ॥ ੩ ॥ “ਮੁਝ 'ਏਕਲਿ ਕੀ ਸੁਤਾ 

ਨ ਕੋਈ । ਰਾਵਰ ਤੇ ਹੀ ਉਤਪਤਿ ਹੋਈ । ਜਿਸ ਕੇ ਬਯਾਹਿ ਬਿਥੈ ਦਿਯ 

ਸਰਾਪ । ਚਹਯੋ ਅਮੰਗਲ ਕਰਿਬੇ ਆਪਿ ॥ ੪ ॥ ਅਪਰ ਸ਼ਕਤਿ ਕਿਸਿ ਮਹਿ 
ਜੋ ਮੋਰੈ। ਜਾਨੀ ਪਰਹਿ ਆਪਦਾ” ਘੋਰੈ। ਕਰਹੁ ਕ੍ਰਿਪਾ ਵੇਰਹੁ ਨਿਜ ਬੈਨ। 

ਨਾਂਹਿ ਤ ਉਜਰਿ ਹੋਵਹਿ ਐਨ ॥੫॥ ਦੁਹਿਤਾ ਪ੍ਰਿਯਾ ਕੁਸ਼ਲ ਸੋਂ ਰਹੈ।ਮਹਾਂ 
ਬਿਘਨ ਘਾਰ ਪਰਿਬੋ ਚਹੈ। ਰਹਹਿੰ ਬਰਾਤੀ ਕੁਸ਼ਲ ਸਮੇਤਿ।ਸੁਖ ਸੋ ਪਹੁੰ- 

ਚਹਿੰ ਬਹੁਰ ਨਿਕੇਤ” ॥੬॥ ਭਾਈ ਦੀਨ ਪਿਖਿ ਆਤੁਰ ਭਾਰੀ । ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ 
ਗੋਵਿੰਦ ਗਿਰਾ ਉਚਾਰੀ । “ਬਿਘਨ ਮੂਲ ਮਤਿ ਤੈ ਉਰ ਧਾਰਾ । ਕਯੋਂ ਨ 
ਕਰਤਿ ਅਬਿ ਅੰਰੀਕਾਰ' ॥੭॥ ਗੁਰ ਕੇ ਸਿੱਖ ਲਖੇ ਅਸਿ ਖੋਟੇ।-ਉਚਿਤ 
ਨ ਭੋਜਨ ਕੇ-ਕਹਿ ਹੋਟੇ। ਹੋਨਿਹਾਰਿ ਤਵਰਿਦੇ ਬਸਾਈ । ਕਰਿ ਔਗੂਨ 

ਕੋ ਪੂਨ ਪਛੁਤਾਈ ॥੮॥ ਕੁਛੁ ਆਛੋ ਵਲ ਜਾਨਜੋ ਜਾਇ" ।ਨਰ ਗਨ ਮਹਿੰ 

ਕੁਸ਼ਲੀ ਬਨਿ ਆਇ“। ਅਪਰ ਬਿਘਨ ਸੋ ਹਟਹਿੰ ਨ ਕੈਸੇ। ਭਯੋ ਬਾਕ 

ਹੋਯਹੁ ਚਹਿ ਤੈਸੇ!॥੯॥ ਕੁਛ ਦਮੋਦਰੀ ਹਰਖਤਿ ਹੋਈ।-ਨਰ ਗਨ ਵਿਖੇ 
ਕੁਸ਼ਲ ਰਹਿ ਜੋਈ । ਸੁਖ ਸੋਂ ਜਾਇ ਬਰਾਤੀ ਘਰਕੋ-। ਤਉ ਡਰਤਿ ਉਰ 

ਲਾਗਤਿ ਧਰਕੋ< ॥੧੦॥ ਮੁਖ ਕੁਮਲਾਇ ਸਸ਼ੈਕਤਿ ਹੋਈ। ਦਹਿਨ ਬਿਲੋਂ- 
ਚਨ ਫਰਕਤਿ ਜੋਈ” । ਦਾਰੁਨ ਕਾਂਕ' ਸ਼ਬਦ ਕੋ ਕਰੈ। ਗ੍ਰਿਧਨਿ ਸਹਤ 
ਕੁਮਤਿ ਘਰ ਬਿਰੈ॥੧੧॥ਮਹਾਂ ਉਦਾਸ ਦਿਵਸ ਦਿਖਿਧਤੇ!।ਮਹਾਂ ਅਮੰਗਲ 
ਨਿਮਿਤ ਦਸੈਤੇਨੂੰ । ਸਿਮਰਭਿ ਸਾਸੂ ਕੋ੯ ਤਿਹ ਸਮੈ ।-ਤਿਸ ਕੋ 
ਅਛਤ ਵਿਕਰ ਨਹਿ ਹਸੈ ॥ ੧੨॥ ਜਿਸਿ ਕੇ ਜੀਵਤਿ ਰਹੇ ਸੁਖਾਰੇ। ਨਿਜ 
ਦੁਖ ਕਿਸਿ ਕੇ ਨਿਕਟ ਉਚਾਰੇਹੁਈ ਹੁਤੀ ਜੇ ਮੁਝ ਤੇ ਬੁਰੀਸੁਨਿ ਕਰਿ 

ਜਗ ਗੁਰੁ ਛਿਮਾਂ ਨ ਕਰੀ ॥ ੧੩ ॥ ਕਿਮਿ ਬੀਤਹਿਗੀ ਬਯਾਹ ਮਝਾਰੇ।ਬੁਰੇ 

ਕਰੋੜੀ ਝੇ ਉਲਟਾਈ । “ਕਰੜੀ ਵਿਪਦਾ ਪੈਂਦੀ ਦਿੱਸਦੀ ਹੈ । ₹ਬਿਘਨ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ 
ਕਰਦੀ । "(ਪਰ ਫੇਰ ਬੀ) ਕੁਛ ਫਲ (ਤੇਰੇ ਪਛੁਤਾਵੇ ਦਾ) ਉਗ। ਜਾਣਿਆਂ ਜਾਂਦ! ਹੈ । “ਸੁੱਖ 
ਵਰੰਤੇਗੀ । #ਧੜਕਾ । “ਸੱਜਾ ਨੇਤਰ ਫੁਰਕਦਾ ਹੈ । ਇਸਤ੍ਰੀ ਦੀ ਸਜੀ ਅੱਖ ਫਰਕਣੀ ਮਾੜਾ ਸ਼ਗਨ 

ਹੈ। ਦਕਾਂ । ੯ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮਾਤਾ ਰੰਗਾ ਜੀ ਨੂੰ । %ਪ੫:-ਕਰ ਉਪਬਜਾਹ ਪਹੂੰਚ ਨਿਕੇਤ । 

1 ਕਵਿ ਜੀ ਬੁਰੇ ਸ਼ਗਨਾਂ ਦ' ਝਾਕਾ ਈਨ੍ਹ ਰੰਹੇ ਹਨ । _ਪਾ=ਸ਼ਿਵਾਂ ਬਮਤ ਪਾਵਕ ਲਢਿਧੰਤ 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਧ ਸੂਰਜ । (੨੭੪੮) ਰਾਸਿ ੬ । ਸੰਨ ਤੋ 
ਸ਼ਗੂਨ ਸਭਿ ਜਾਹਿ ਨਿਹਾਰੇ । ਨਹਿੰ ਸਨਬੋਧੀ ਮੇਲਿ ਬੁਲਾਯੋਂ । ਬਹੁਰ ਕਰੋ 
ਕੈ ਸਾਪ ਅਲਾਯੋ-॥੧੪॥ਦਿੱਤਯਾਦਿਕ ਬਹੁ ਰਿਦੈ ਬਿਚਾਰਤਿ। ਉਰ ਦਮੋ- 
ਦਰੀਂ ਚਿੰਤਾ ਆਰਤਿ । ਗੁਰੁ ਘਰ ਕੋ ਇਮਿ ਭਾ ਬਿਰਤਾਂਤਿ। ਰਢਯੋ ਕੜਾਹ 
ਕਰਿ ਤਯਾਰੀ ਦਾੜਿ'॥੧੫॥ ਅਬਿ ਸੁਠੀਯਹਿ ਜਿਮਿ ਪਰਜੋ ਬਿਗਾਗਭਯੋ 
ਜੁੱਧ ਬਹੁ ਭਟਨਿ ਸੈਘਾਰਿ” । ਲਵਪਰਿ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਕਿਯ ਬਾਸਾ। ਅਨਗਨ 
ਚਮੂੰ ਧਰੀ ਚਹੁੰ ਪਾਸਾ ॥ ੧੬॥ ਪੈਦਲ ਬ੍ਰਿੰਦ ਕਰੇ ਬਹੁ ਡੇਰੇਤਿਮਿ ਹਯ ਕੇ 
ਅਸੁਵਾਰਿ ਘਨੇਰੇ । ਗਨ ਮਤੌਗ ਦਿੰਘਾਰਤਿ ਖਹੇ । ਕੰਚਨ ਰਜਤ ਬੂਲ 
ਪਰਵਰੇ'॥੧੭॥ਚਹੂੰ ਦਿਸ਼ਿਨਿ ਕੋ ਧਨ ਗਨ ਆਵੈ।ਦੌਡ ਭਰੈ' ਸਗਰੇ ਡਰ- 
ਪਾਵੈਂ । ਅਵਨੀ ਤਲ ਮਹਿੰ' ਅਸ ਨਹਿ ਕੋਈ। ਲੋਹਾ ਲੋਹਿ ਸਮੁਖ ਹੁਇ 
ਜੋਈ" ॥੧੮॥ ਚੱਕ੍ਵਰਤਿ ਜਿਮਿ ਪ੍ਰਥਮ” ਮਹਾਨੇਅਬਿ ਕਲਿ ਮਹਿ ਇਹ 
ਤਿਨਹੁੰ ਸਮਾਨੇ । ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਪਾਂ ਜਿਹ ਸੈਗਿ । ਛੁਟਹਿੰ, ਸ਼ਕਤਿ ਜਿਨਿ 
ਦੇ ਗਿਰ ਭੰਗ” ॥ ੧੯ ॥ ਅਰਹਿੰ ਦੁਰਗ ਇਹੁ ਬਪੁਰੇ ਕਹਾਂ'। ਬਰਹਰ ਬਰ 
ਕੰਪਾਵਤਿ ਮਹਾਂ । ਅਰਧ ਲੱਛ' ਰਹਿ ਭਕਾਰ ਜਸੂਰੇ । ਰਣ ਸਹਿੰ ਰਿਪੁਨਿ 
ਪ੍ਰਹਾਰਹਿੰ'ਦੂਰੇ'” ॥ ੨੦॥ ਬਡ ਸਮਾਜ ਸੋ' ਉਤਰਜੋ ਸ਼ਾਹੂ । ਸੇਵਹਿ ਸਭਿ 
ਛਿਤਿ ਕੇ ਨਰਨਾਹੂ। ਇਕ ਦਿਨ ਨਿਕਸਕੋ &ਵਪੁਰਿ ਛੋਰਾ । ਕਰਿ ਕੈ 
ਸਦਨ ਸੁਧਾਸਰ ਓਰ॥੨੧॥ਕਾਨਨ"'ਮਹਿ ਗਨ ਜੀਵਨਿ ਘਾਵੈ।ਸੂਨਨਿ- 
ਤੇ ਗਨ ਮ੍ਰਿਗਨਿ ਗਹਾਵੈ । ਕਰਤਿ ਅਖੇਰ ਆਧਿ ਮਗ ਆਵਾ । ਸ਼੍ਰਮਤਿ 
ਸ਼ਾਹੁ ਤਹਿੰ ਕੁਛ ਅਲਸਾਵਾ"॥ ੨੨॥ ਕਰਜੋ ਨਿਵੇਸ ਨਿਸਾ ਬਿਸਰਾਮਾ। 
ਲਗੇਤਹਾਂ ਤੰਬੂਅਭਿਰਾਮਾ।ਬ੍ਰਿੰਦ ਬਾਹਨੀ ਉਮਡਤਿ ਆਈ।ਕਰਿ ਦੀਨਿਸਿ 
ਭੋਰਾ ਚਹੁੰ ਘਾਈ ॥ ੨੩॥ ਗਜ ਬਾਜੀ ਨੇ ਬਨ ਮਥਿ ਗੇਰਾ“। ਉਤ- 
ਹਜੋ ਲਸ਼ਕਰ ਸ਼ਾਹੁ ਘਨੌਰਾਂ । ਗਨ ਉਮਰਾਂਵ ਚਸੂੰ ਜੁਤਿ ਆਇ। ਜੋ ਨਿਤ 
ਕਰਹਿ ਸਲਾਮਨਿ ਜਾਇ ॥੨੪॥ ਖਾਂਨ ਪਾਨ ਕਰਿ ਕੈ ਸਮੁਦਾਈ।ਸੁਪਤਿ 
ਜਥਾ ਸੁਖ ਰਾਤਿ ਥਿਤਾਈਭਈ ਪ੍ਰਾਂਤ ਪਿਖਿ ਜਾਗਜੋ ਸ਼ਾਹੂਕਰਨਿ ਅਖੇਰ 
ਦਹਿਤਿ ਬਿਤ ਮਾਂਹੂ ॥ ੨੫॥ ਗਨ ਚੀਤੇ ਅਰੁ ਸ੍ਾਨਿ !ਬਸਾਲੇ । ਭੱਖਕਤਿ 
"ਦਾਜ ਅਦਿ ਦੀ । ਸੂਰਮੇਂ ਨਾਸ਼ਕ । "ਸੋਨੇ ਚੰਦੀ ਦੇ ਬੁੱਲਾਂ ਨ ਵੇੱਕੇ ਹੋਏ। ਹਿੰਦਯੋ) 
ਜਤ ਜੇ ਪਲ ਢੱਲ- 
ਵਰਤੀ (ਰਾਜੇ) ਹੁੰਦੇ ਸਨ । “(ਜੇ ਤੋਪ) ਛੁੱਟਣ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ੮ ਸ਼ਮਤ/ ਪਹ& ਨੂੰ ਤੋੜ ਦੇਵੇ । ਕਿਲੇ 
ਗਿਾਰੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਚੇ ਕੀ ਹਨ । ੯ਅੱਧ ਲੱਖ । ""ਵੌਰੀਆੰ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਦੂਰੋਂ ਹੀ । “ਬਨ । 
"ਦਾਮ ਕੀਤਾ । "ਗਾਹ ਸੱ ਟਿਸ# । 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੨੭੯੯) ਗਸਿ ੬। ਅੱਸੂ ੩. 

ਆਮਿਖ ਘ੍ਰਿਤ ਬਲ ਵਾਲੋ'। ਬਹਿਰੀ, ਬਾਜ; ਕ੍ਹੀ;ਬਹੁ ਸ਼ਿਕਰੇ । ਲਗਰ; 
ਬਗਰ, ਜੁਰਰੇ, ਖਗ ਪਕਰੇ'॥੨੬॥ਬਾਜ, ਜੁਹੀ ਲੀਨੇ ਗਨ ਆਯੋ(ਪਿਖਹਿ 
ਤਮਾਸ਼ਾ ਆਵਤਿ ਧਾਯੋ । ਨਿਕਟਿ ਸੁਧਾਸਰਿ ਪਹੁੰਚੇ ਆਇ। ਕੋਸ ਛਿਸਾਤ 

ਸ਼ ਰਹਿਗੀ ਥਾਇ ॥੨੭॥ ਇਤਿ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੁ ਚਹਜੋ ਅਖੇਰੇ। ਬਲੀ ਤੁਰੈਗ 

ਮੰਗਾਂਯਹੁ ਨੋਰੇ। ਗਨ ਸੁਭਟਨਿ ਕੌ ਸੁਧਿ ਜਥਿ ਹੋਈ । ਭਏ ਤਯਾਰਿ 
ਤੂਰਨਿ ਸਭਿ ਕੋਈ ॥ ੨੮ ॥ ਹਯਨਿ ਜ਼ੀਨ ਪਾਏ ਤਤਕਾਲਾ । ਬਸਤ੍ਰ 

ਸ਼ਸਤ੍ ਸਭਿ ਧਰੇ ਬਿਸਾਲਾ । ਚਢੇ ਤੁਰਤਿ ਸਤਿਗੁਰੁ ਢਿਗ ਆਏ । ਨਿਜ 
ਕੰਧਨਿ ਬੰਦੂਕ ਫਿਕਾਏ ॥੨੯॥ ਕਿਹ ਡੌਮਰ ਕਿਹ ਗਹੀ ਕਮਾਨ । ਇਸ 
ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੋਏ ਸਵਧਾਨ । ਸਤਿਗੁਰ ਗਰੇ ਖੜਗ ਕੌ ਪਾਏ । ਧਰਿ ਤਰਕਸ਼ 

ਕਟਕਸੀ ਸੁਹਾਂਏ॥੩੦॥ਕੰਧੈ ਧਨਖ ਕਠੋਰ ਕਰਾਲਾ।੩ਏ ਤਯਾਰਿ ਸਤਿ- 

ਗੁਰ ਤਤਕਾਲਾ । ਚੈਚਲ ਬਲੀ ਕੁਮੈਤ“ ਸੁ ਬਾਜਿ । ਆਰੋਹੇ ਗਹਿ; ਕਰ 

ਧਰਿ ਬਾਜ" ॥੩੧॥ ਜੁਰਰੇ, ਕੁਹੀ, ਸ੍ਰਾਨ ਬਲਵੈਤੇ । ਮੀਰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸੈਗਿ; 
ਗਮਨੰਤੇ । ਦੁਇ ਤ੍ਰੈ ਕੋਸ ਫਿਰੇ ਬਨ ਗਾਹਤਿ/ਹਨਿਬੇ ਸੂਕਰ,ਸਸੇ ਉਮਾ- 
ਹਤਿ ॥੩੨॥ ਆਗਾ ਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂ ਕੋ ਜਹਾਂ । ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਗੋਵਿੰਦ ਗਮਨੇ ਤਹਾਂ। 
ਚਤੁਰ ਕੋਸ ਕੋ ਅੰਤਰ? ਰਹਜੋ । ਕਰਜੋ ਅਖੇਰ ਜਿਤਿਕ ਚਿਤ ਚਹ੧॥੩੩ 
॥ਤੀਤਰ, ਲਵਾ; ਬਣੇਰ ਸੈਘਾਰੇ । ਸੂਕਰ,ਸਸੇ ਬਿਲੋਕਿ ਪ੍ਰਹਾਰੇ। ਹਯਨਿ 
ਪਲਾਵਤਿ ਪਾਛੇ ਪਰੈਂ । ਮ੍ਰਿਗਨ ਬਕਾਇ ਜਿਯਤਿ ਕੋ ਧਰੈਂ“॥੩੪॥ ਇਤਿ 
ਉਤਿ ਵਿਰੇ ਧਵਾਵਹਿ ਘੋਰੇ । ਦੂਰਿ ਦੂਰਿ ਲਗਿ ਕਾਨਨਿ ਟੋਰੇ । ਸ਼ਰਮਤਿ 
ਭਏ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਰੋਵਿੰਦ। ਕਰੇ ਅਖੇਰ ਬ੍ਰਿੱਤਿ ਹਤਿ ਬ੍ਰਿੰਦ ॥੩੫॥ਬਿਧੀਏ ਸੋਂ 

ਬੋਲੇ “ਬਹੁ ਫਿਰੇ । ਅਧਿਕ ਤੁਰੰਗ ਧਵਾਵਨਿ ਕਰੇ । ਸ਼ਰਮਤਿ ਭਏ ਕਿਤਿ 

ਛਾਂਵ ਨਿਹਾਰਹੁ । ਉਤਰਹਿਂ ਤਹਾਂ ਸੁ ਸ਼ਰਮ ਨਿਰਵਾਰਹੁ” ॥੩੬ ॥ ਫਿਰੇ 

ਸਉਰ'”” ਦੂਰਿ ਲਗ ਹਰੇ । ਆਇ ਬੜਾਏ ਸਤਿਗੁਰੁ ਨੌਰੇ। “ਮਹਾਂਰਾਜ ਦਰ 

ਪੀਪਰ ਖਰੋ । ਗੁਮਟਾਲਾ ਹਦਿ ਤੇ ਬਹੁ ਪਰੇ ॥ ੩੭ ॥ ਤਿਨ ਕੀ ਭੀ ਕੁਛ 

ਸਘਨ ਨ ਛਾਯ॥ਜਲ ਤਲਿ ਗਦੇ ਕਿਨਹੁ ਦੋਂ ਲਾਯਾ"।ਸੁਨਤਿਅਰਿੰਢਮ 
“ਗਫ ਹੈ ਜੇ ਘਿਉ ਤੇ ਮਾਸ ਖਾ ਖਾ (ਕੇ ਪਲੇ ਹੋਏ ਸਨ) । "ਪੰਛੀ ਪਕੜਨ ਵਾਨ.। “ਭਂਬੇ ਕਮਰ 
ਨਾਲ । “ਭਯਾਨਕ । “ਕਾਲੋਂ ਲਈ ਲਾਲ ਹੈਗ ਦਾ ਘੋੜਾ (ਇਹ 'ਪੋੜਾ ਮਜ਼ਦੜ਼ ਬਹੁਤ ਹੈਂਦਾ 
ਹੈ) । $(ਵਾਗੀ) ਫੜਕੇ ਚੜ੍ਹੇ ਤੇ ਹੱਥ ਤੇ ਬਾਜ ਧਰਿਆ । “ਫਰਕ; ਫਾਸਲਾ । ਬਰੇਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 

ਦਾ ਇਕ ਪੰਛੀ । ੯ਫੜ ਲੈਦੇ ਹਨ । "੯ਅਸਵਾਰ। ""ਪੱਤੇ ਸੜੇ ਗਏ' ਹਨ ਕਿਸ ਨੇ ਯੱਗ 

ਲਾਈ (ਜਾਪਦਾ) ਹੈ। 



ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ । (-੨੮੦੦) ਰਾਸਿ ੬ । ਸੱਸੂ ੪, 

ਤਿਤੁ ਕੋ ਗਏ" । ਪਤਰੀ ਛਾਉ” ਹੇਰਿ ਉਤਰਦੇ ॥ ੩੮ ॥ ਉਪਰ ਬਸਤ 
ਡਾਰਿ ਕਿਯ ਛਾਯਾ । ਆਇ ਫਰਾਸ਼ਨਿ ਫਰਸ਼ ਬਨਾਯਾ। ਹਿਤ ਅਰਾਮ 
ਕਰਿਬੇ ਤਹਿੰ ਥਿਰੇ । ਲੈ ਕਰਿ ਨੀਰ ਚੁਰੇ ਗਨ ਕਰੇ॥੩੯॥ ਮੁਖ ਪੰਕਜ 
ਕੌ ਬਹੁਰ ੫ਖਾਰਾ । ਮ੍ਰਿਦੁਲ ਪਦਨਿ ਪਰ ਜਲਿ ਕੋ ਭਾਰਾ । ਜੇਠ ਮਾਸ ਕੌ 
ਘਾਮ ਨਿਵਾਰੇ। ਬੈਠੇ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸ਼੍ਮ ਨਿਰਵਾਰੇ ॥੪੦॥ ਦੂਰਿ ਦੂਰਿ ਛਾਯਾ 
ਅਵਿਲੋਕਿ। ਪਰੇ ਉਤਰਿ ਜੇ ਸੈਗੀ ਲੋਕ । ਹਯ ਬਾਂਧੇ ਡੋਰਿਨਿ ਕੇ ਸਾਬਿ॥ 
ਦੇਖਤਿ ਭਟ ਜਿਤ ਦਿਸ਼ ਥਿਤ ਨਾਥ ॥ ੪੧॥ ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ 
ਗਤਿ" ਐਸੇ। ਹਿਤ ਬਿਸਰਾਮ ਛਾਂਵ ਮਹਿੰ ਬੈਸੇ । ਸ਼ਾਂਹ ਜਹਾਂ ਉਤਿ ਖੇਲਿ 
ਅਖੇਰੇ । ਕਾਨਨਿ ਕੇ ਹਤਿ ਜੀਵ ਘਨੇਰੇ ॥ ੪੨ ॥ ੪੪ ਤੂ ੩੪ ਪੜਾ੫ ਸੂਲ, ਕਿੰਘ 
ਖਸ਼ਟਮਿ ਰਾਲੇ “ਸ਼ਿਕਾਰ' ਪ੍ਰਸੋਗ ਬਰਨਨੈ ਨਾਮ ਤ੍ਰਿਤੀਓ ਅਸੂ ॥ ੩ ॥ 

ਬ. ਬਾਜ਼ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫੜਿਆ] । 
ਦੋਹਗਾ ॥ ਖੇਲਤਿ ਅਧਿਕ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੋ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਬਨ ਮਾਂਹਿ । ਹਤਿ ਕਰਿ 
ਚਲਜਯੋ ਲਹੌਰ ਦਿਸ਼ਿ ਹਨੇ ਜੀਵ ਬਹੁ ਤਾਂਹਿ॥੧॥ ਚੌਪਈ॥ ਬਾਜ ਵਲਾਇਤ 
ਕਿਸਿ ਤੇ ਆਯੋਂ। ਹਿਤ ਸੁਗ਼ਾਂਤ ਪਿਖਿ ਭਲੋ ਪਠਾਯੋ । ਲਖਿ _ਆਛੋ 
ਹਿਤਿ ਪਿਖਨਿ ਤਮਾਸ਼ੇ । ਚਵਜੋ ਸ਼ਾਹ ਆਯੋ ਇਤ ਪਾਸੇ ॥੨॥ ਹਟਿ ਜਬਿ 
ਚਲਯੋ ਬਿਹੰਗ ਸੁਰਕਾਬ£ । ਨਿਕਸਿ ਉਡਜੋ ਪਿਖਿ ਸ਼ਾਹ ਅਜਾਂਬ? । 
ਨਿਜ ਕਰ ਤੇ ਤਬਿ ਬਾਜ ਚਲਾਯਹੁ । ਤੀਰ ਮਨਿੰਦ ਬਿਹੰਗ ਪਰ ਆਯਹੁ 
॥੩॥ਹੁਤੋ ਅਘਾਯਹੁ ਕਰੀ ਨ ਚੋਫਿ'। ਬਾਜਿ ਕੁਮਤਿ ਨਰ ਮਹਿ ਇਹ ਖੋਟ । 
ਤ੍ਰਿਪਤਿ ਹੋਇ ਪੁਨ ਕਾਮ. ਆਵੈਂ''। ਦਗਾ ਦੇਤਿ ਪ੍ਰਭੁ ੩"” ਫਿਰਿ ਜਾਵੈ 
॥ ੪॥ ਦੇਖਤਿ ਰਹਜੋ ਸ਼ਾਹ ਬਹੁਤੇਰਾ। ਗਯੋ ਬਾਂਜ ਖਗ ਪਾਛੇ ਹੇਰਾ। ਨਹਿੰ 
ਮਾਰਜੋ ਨਹਿ ਹਟਿ ਕਰਿ ਬੈਸੇ'। ਚਲਯੋ ਗਯੋ ਉਡਿ ਨਭ ਮਹਿ ਤੈਸੇ ॥੫॥ 
ਬਕਤਿਸ਼ਾਹ ਤਹਿ ਤੇ ਚਲਿ ਪਰਜੋਲਵਪੁਰਿ ਓਰਿ ਪਯਾਂਨਾ ਕਰਨੋਕੁਛਕ 
ਸਉਰਨਿ ਕੋ ਤਹਿੰ ਸੋਰਿ। “ਮੀਰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਜਾਹੁ ਲਿਹੁ ਟੋਰਿ? ॥੬॥ ਚਵਜੋ 
ਸ਼ਾਹੁ ਸੂਖ ਕੀ ਅਸੁਵਾਰੀ"”। ਤੂਰਨਿ ਪਹੁੰਚਯੋ ਪੁਰੀ ਮੜਾਰੀ। ਮੀਰ 
"ਸ਼ਣਕੇ ਵੈਰੀ ਨਾਸ਼ਕ (ਰਹ) ਜੀ ਉਸ ਤਰਫ ਨੂੰ ਗਏ । “ਪਤਲੀ ਛਾਂ । (ਅ) ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਛਾਂ। 
5ਬਹੁੰਤੇ ਚੁਲੇ ਕੀਤੇ । “ਹਕਨ । “(ਪਾਤਸ਼ਾਹ) ਜਦੋਂ ਮੁੜ ਚਲਿਆ । #ਚਕਵਾ [ਫਾ:; ਸਰਖਾਬ]। 
?ਅਨੋਖ, ਅਜੀਬ । (ਬਾਜ਼) ਹੌਂਜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ (ਸੂਰਖਾਬ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ) ਮਾਰਿਆ ਨਾ । ੯ਬਾਜ 
ਤੇ ਮੂਰਖ ਪੁਰਸ਼ ਵਿਚ ਇਹ ਖੋਟ ਹੈ ਕਿ ਰੱਜੇ ਹੋਏ ਕੌਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ । "ਮਾਲਕ ਤੋਂ । 
"੧ਨਾਂ ਹੀ ਹੱਥ ਤੇ ਬੈਠਾ ਮੁੜਕੇ । "ਸੁਖ ਵਾਲੀ ਅਸਵਾਰੀ (ਪਾਲਕੀ ਉੱ2)। 



ਸਰੀ ਗੁਰ ਪੁਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੨੮੦੧) ਰਾਸਿ ੬ । ਅੰਸੂ੪, 
ਸ਼ਿਕਾਰਨਿ ਜੁਤਿ ਅਸਵਾਰ। ਆਵਤਿ ਪਾਛੇ ਬਾਜ ਨਿਹਾਰ'॥੭॥ਤਾਸਤਿ 
ਉਡਤਿ ਸੁਕਾਬ” ਅਗਾਰੀ । ਤਿਮ ਸਭਿ ਅਏ ਸ਼ੀਘੂਤਾ ਧਾਰੀ । ਉਡਤਿ 
ਉਡਤਿ ਆਏ ਚਲਿ ਤਹਾਂ । ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਗੋਵਿੰਦ ਉਤਰੇ ਜਹਾਂ ॥ ੮ ॥ ਸਹਤ 
ਸੁਕਾਬ”ਬਾਜ਼ ਕੋ ਹੇਰੇ' । ਸੁਨੋ ਸੁਭਟ ਤੇਂ ਗੁਰ ਤਿਸਿ ਬੇਰੇ। ਅਪਨੋ ਬਾਜ਼ 
ਲੀਨਿਉਤ੍ਲਾਏ । ਤਿਨਿ ਕੇ ਸਨਮੁਖ ਦਿਯੋ ਚਲਾਏ“॥੯॥ਗਹਿ ਸੁਕਾਬ 
ਕੋ ਤੁਰਤਿ ਦਬਾਏ । ਦੋਨਹੁੰ ਬਾਜ਼ ਉਤਰਿ ਛਿਤਿ= ਆਏ। ਆਇਸੁ 
ਪਾਇ ਧਾਇ ਸਿਖ ਗਏ । ਜੁਗ ਬਾਜ਼ਨਿ ਕੋ ਪਕਰਤਿ ਭਏ ॥ ੧੦ ॥ ਲੋ 
ਤੂਰਨਿ ਹੀ ਆਏ ਤੀਰ । ਬਲੀ ਬਿਲੋਕਿ ਬਾਜ਼ ਬਰੁ ਬੀਰੁ । ਭਏ ਪ੍ਰਸੈਨ 
ਕਹਜੋ ਤਿਸ ਕਾਲ । “ਸਾਧ ਸਾਧ ਸਿਖ ਭਯੋ ਨਿਹਾਲ?” ॥ ੧੧ ॥ ਲੇ ਕਰਿ 
ਅਪਨੇ ਹਾਥ ਬਿਠਾਯਹੁ।ਆਛੇ ਹੇਰਤਿ ਚਿਤ ਬਿਰਮਾਯਹੁ/ਨਿਪਜਜੋ ਕਿਸੂ 
ਬਲਾਇਤ ਮਾਂਹੂ । ਅਪਰ ਨ ਕਿਸਿ ਕੌ ਅਸ ਬਿਨੁ ਸ਼ਾਹੂ” ॥੧੨॥ ਅਬਿ 
ਹਮ ਰਾਥਹਿੰ ਦੇ' ਤਿਸਿ ਨਾਂਹੀ । ਅਪਰ ਘਨੋ ਰਾਖੜਿ ਸੋ ਪਾਹੀ । ਹਮਰੋ 
ਬਾਜਿ ਪ੍ਰਥਮ ਤਿਸਿ ਲੀਨੋ । ਪੁਨ ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਹਮ ਕੋ ਦੀਨੋ ॥ ੧੩॥ ਸੈ 
ਪਲਟੋ ਤਿਸਿ ਕੇ ਸਿਰ ਰਹਯੋ । ਉਤਰਹਿ ਅਬਹਿ ਬਾਜ਼ ਹਮ ਗਹਜੋ? । 
ਇਮ ਦਿਢਤਾ ਕਰਿ ਸਤਿਗੁਰੁ ਬਿਰੇ। ਬਾਰਿ ਬਾਰਿ ਅਵਿਲੋਕਨਿ ਕਰੇ ॥ 
੧੪॥ ਬਾਰਿ ਬਾਰਿ ਬਹੁ ਕਰਹਿ ਸਰਾਹਨਿ । ਮਨਹੁੰ ਪ੍ਰਤੀਖਤਿ ਪੁਰਵੀ 
ਢਾਹਨਿ”। ਮੀਰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸੈਗਿ ਅਸਵਾਰ । ਹਯਨਿ ਧਵਾਇ ਸ਼ੀਘ੍ਰਤਾ 
ਧਾਰਿ ॥ ੧੫॥ ਆਏ ਖੋਜਤਿ ਚਮੂੰ ਨਿਹਾਰੀ । ਬੂਝਜੋ “ਉਤਰਜੋ ਕੌਨ 
ਅਗਾਰੀ ??। ਭਟਨਿ ਬਤਾਇ “ਸਾਚ ਪਤਿਸ਼ਾਹੂ । ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਗੋਵਿੰਦ 
ਦੁਸ਼ਟਨਿ ਦਾਹੂ” ॥ ੧੬ ॥ ਸੁਨਿ ਕਰਿ ਜਰੇ, ਜਰੇ ਨਹਿੰ ਜਾਇ ।-ਅਪਰ 
ਕੌਨ ਪਤਿਸ਼ਾਹ ਕਹਾਇ-। ਤੁਰਕ ਮੂਢ ਤਬਿ ਚਲਿ ਕਰਿ ਆਏ । ਡੀਲ 
ਬਿਲੈਦ ਗੁਰੂ ਦਰਸਾਏ ॥੧੭॥ ਬਾਜ਼ ਸ਼ਾਹੁ ਕੋ ਹਾਥ ਬਿਠਾਯੋ । ਤੁਰਕਨਿ 
ਦੈਖਤਿ ਬਾਕ ਅਲਾਯੋ।“ਇਹ ਤੌ ਆਯਹੁ ਬਾਜ਼ ਹਮਾਰੋ। ਤੁਮ ਗਹਿ ਲੀਨਿ 

"ਬਾਜ਼ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ । “ਸੁਰਖ਼ਾਬ । 3(ਗੁਰੁ ਜੀ ਨੇ) ਡਿੱਠਾ । ੧ਲੀਤਾ (ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ) । “ਉਨ੍ਹਾਂ) 
ਉਸ ਸੁਰਥਾਬ ਤੇ ਬਾਜ਼ ਦੇ ਐੱਗਿਓ' ਦੀ ਆਪਣਾ ਬਾਜ਼ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ । ੬ਧਰਤੀ ਤੇ। “ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ 
ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦ ਐਸਾ ਨਹੀਂ।੯ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਚਾਹ ਕਰਕੇ ਮਾਨੋ ਉਡੀਕਦੇ ਸਨ (ਗੁਰੂ ਜੀ) । 

“ਬਾਜ਼ ਫੜੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਏਹ ਲੋਕ ਪਹੁੰਦੇ ਹਨ; ਇਹ ਗੱਲ ਅਗਲੇ ਗੰਸੂ ਦੇ 
ਅੰਗ ੫ ਤੋਂ ਨਿਰਨੈਂਦੇਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ:-ਕਿਤਿਕ ਦੇਰ ਪਾਛੇ ਹਮ ਗਏ। 



__ ਬੀ ਗੁਰ ਪੂਭਾਪ ਸੂਰਜ।____( ੨੮੦੨) ਰਾਸਿ ੬। ਅੱਸੂ ਓ, 

ਹਾਬ ਜਿਸਿ ਧਾਰੋ॥੧੮॥ ਮਰ ਸ਼ਿਕਾਰਨਿ ਤੇ ਸੁਨਿ ਕਹੇ। “ਕੌ ਤੁਮ; ਬਾਜ਼ 

ਕੌਨ ਕੋ ਅਹੇ ?। ਹਮ ਕਿਸਿ ਢਿਗ ਲੈਥੇ_ ਨਹਿ ਗਏ। ਬੈਠੇ ਇਹਾਂ 

ਉਡਤਿ ਗਹਿ ਲਏ ॥੧੯॥ ਤੁਮਰੇ ਹਾਬਨਿ ਤੇ ਨਹਿ ਛੀਨਾ । ਸੈਗਿ ਬਾਜ਼ 

ਕੇ ਕੋ ਨਹਿ ਚੀਨਾ"। ਕੁਮਤਿ ਕੁਮਤਿ ਕਿਤ ਤੇ ਇਹ ਆਯੋ। ਬਡੇ ਜਤਨ 

ਤੇ ਅਬਿ ਪਕਰਾਯੋ” ॥੨੦॥ ਮੀਰ ਸ਼ਿਕਾਰਨ ਉਰ ਹੰਕਾਰ । ਸੁਨਿ ਗੁਰ ਤੇ 

ਬੋਲੇ ਰਿਸਿ ਧਾਰਿ । “ਸ਼ਾਹੁਜਹਾਂ ਸਭਿ ਆਲਮ ਸ਼ਾਹੂ” । ਜਿਸਿ ਕੌ ਮਹਾਂ 

ਤੇਜ ਜਗ ਮਾਂਹੂ ॥੨੧॥ ਜਿਸਿ ਆਗੈ ਸਭਿ ਦੇਸ਼ ਨ੍ਿਪਾਲਾ। ਬੁਕਤਿ ਸਦਾ 

ਗਨ ਤ੍ਰਸਤਿ ਬਿਸਾਲਾਂ । ਨਹਿ ਮਵਾਸ ਕਿਤਹੂੰ ਥਲ ਛੋਰਾਂ । ਸਭਿਹਿਨਿ 

ਪਰਿ ਕਰਿ ਅਪਨੋ ਜੋਰਾਂ ॥੨੨॥ ਤਿਸ ਕੋ ਤੁਮ ਜਾਨਤਿ ਕੈ ਨਾਂਹੀ ਹਮ 

ਚਾਕਰ ਹੈਂ ਤਿਸਿ ਕੇ ਪਾਹੀ । ਖੇਲਤਿ ਇਤ ਅਖੇਰ ਸੋ ਆਵਾਂ । ਖਗ ਪਰਿ 

ਤ੍ਰਿਪਤਯੋ ਬਾਜ਼ ਚਲਾਵਾ ॥ ੨੩ ॥ ਕਰੀ ਨ ਚੋਣ ਇਤਹਿ ਚਲਿ ਆਯੋ । 

ਜਬਹਿ ਸ਼ਾਹ ਕੌ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਯੋ । ਲਵਪੁਰਿ ਕੌ ਗਮਨਜੋ ਸਹਿਸਾਈ । ਹਮ 

ਆਦੇ ਦੇਖਤਿ ਪਿਛਵਾਈ ॥੨੪॥ ਤੁਮ ਨੇ ਆਗੇ ਹੀ ਗਹਿ ਲੀਨੌ । ਹਾਥ 

ਬਿਠਾਇ ਆਪਨੋ ਕੀਨੋ। ਦਿਹੁ ਝੂਰਨਿ ਨਹਿੰ ਕਰਿਹੁ ਬਿਗਾਰੇ । ਸੁਨਹਿ 

ਸ਼ਾਹੁ ਬਹੁ ਰਿਸ ਕੋ ਧਾਰੇ? ॥੨੫॥ ਪੁਨ ਗੁਰੁ ਕਹਜੋ €ਸ਼ਾਹੁਕੋ ਜਾਨਹਿੰ । ਤੂੰ 

ਤਿਸਿ ਚਾਂਕਰ ਸੋਪਿ ਪਛਾਨਹਿੰ । ਹਮਹਿੰ ਬਾਜ਼ ਕਾਨਨ ਤੇ ਪਾਵਾ । ਨਹੀਂ 

ਚਲਹਿ ਅਬਿ ਤੁਮਰੋ ਦਾਵਾ” ॥੨੬॥ ਡੁਰਤਿ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਦੇ ਹਮ ਨਾਂਹੀਨਂ। 

ਬਤੁਸੀਂ ਵਿਚੋਂ) ਬਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫਿੱਠਾ । "ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 
ਹੈ । ₹ਅਪਨਾ ਜ਼ੋਰ ਸਭ ਤੇ ਕਰ ਲਿਆਂ ਹੈ । ਹੱਕ । #ਸਹੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ ਵਿਚ 

ਮੁਖ਼ਲਸਖ਼ਾਂ ਦੇ ਜੈਗ ਦੀ ਤ੍ਰੀਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਬੀਬੀ ਵੀਰੋ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਦਿਤੇ ਸੈਮਤ ਤੋਂ 

੧੬੭੯ (੧੬੨੨ ਈ?) ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ (ਦੇਖੋ ਅੰਸੂ ੧੮ ਅੰਕ ੩੧) ਤਦੋਂ ਜਹਾਂਗੀਰ 

ਜੀਉਂਦਾ ਸੀ, ਤ੍ਰਾਰੀਖ ਖਾਲਸਾ ਨੇ 8: ੧੬੮੫ ਬਿ: (੧੬੨੮ ਈ:) ਦਿੱਤਾ ਹੈ; ਜੇ ਇਹੋ 

ਮੈਮਤ ਇਸ ਜੁੱਧ ਦਾ ਸਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਹਜਹਾਂ ਤਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਨਹੀਂ ਸੀ । ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਮਰਨ 

ਵੇਲੇ (੧੬੨੭ ਈ: ਅਕਨੋਬਰ) ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਦੱਖਣ ਵਿਚ ਸੀ, ਤੇ ਜਨਵਰੀ ੧੬੨੮ ਈ: ਵਿਚ 

ਉਹ ਆਗਰੇ ਆਕੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬੇਠਾ ਆਮ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦੇਂਸਿਆ ਹੈ; ਤੇ ਆਗਰੇ 
ਰਿਹਾ 

ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ ੧੬੨੯ ਵਿਚ ਸ਼ਾਹ ਜਹਾਨ ਦਖਣ ਖਾਨ ਜਹਾਨ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ । ਸੋ 

ਸ਼ਾਹ ਜਹਾਨ ਇਨਾਂ ਦਿਨੀਂ ਲਾਹੌਰ ਨਹੀਂ' ਸੀ । ਮੁਖ਼ਲਸਖਾਂ ਕੋਈ ਮੁਗ
ਲ ਵਡਕਾ ਸੀ; ਜਿਸ 

ਲਾਲ ਇਹ ਜੈਗ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਕਿੱਸੇ ਰਾਕਮ;ਤੱਲਕੈਦਾਰ ਯਾ ਮੁਗਲ ਵਡਕੇ ਦਾ ਜੁੱਧ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 

ਜੁੱਧ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਮਾਮੂਲੀ ਗੱਲ ਹੈ । ਇਤਿ: ਗੁਰੂ ਖਾ: (ਹਿੰਦੀ) ਨੇ 

ਮੁਖ਼ਲਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਨਾਇਬ ਲਿਖਿਆ ਹੈ । ਬਾਜ਼ ਅਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਜੁੱਧ ਦਾ 
[ਲਗੇ ਟੂਕ ਦੇਖ ਅਡਲੇ ਪਟ ਦ ਹੋਣ) 



ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੨੮੦੩ ) -ਰਸਿ ੬ । ਅੰਨ 8, 

ਗਹਜੋ ਜਤਨ ਤੇ ਰਾਖਹਿੰ ਪਾਹੀ । ਜਾਇ ਪੁਕਾਰਹ ਤਾਂਹਿ ਅਗਾਰੀ। ਜਿਸਿ 
ਕੋ ਬਕਤਿ ਜੋਰ ਤੁਮ ਭਾਰੀ”॥ ੨੭ ॥ ਤੁਰਕ ਸਊਰ ਕੁਪੇ ਕਹਿ ਬੈਨਾ। 
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੌ ਤੁਮ ਡਰਾਂ ਹੈ ਨ।ਤਰੈ ਤਨਾਵਨਿ ਕੈ ਤਿਹ ਬਾਸਾਂ। ਕਯੋਂ; 
ਸਾਚੋ ਪਿਖਿ ਚਹੈਂ ਤਮਾਸ਼ਾਂ॥੨੮॥੩ੈਗ ਖਾਇ ਬੋਲਤਿ ਬਿਨੁ ਜਾਨੇ“। ਤਿਮ 
ਸੁਭਾਉ ਰਾਵਰ ਕੋ ਜਾਨੇ । ਚਮੁੰ ਹਜ਼ਾਰੋਂ' ਜਿਨਿ ਕੇ ਪਾਸ । ਸੋ ਕਰ ਜੋਰਤਿ 
ਧਰਿ ਉਰ ਤ੍ਰਾਸ॥ ੨੯॥ ਕਹੋਂ' ਨ ਦੇਤਿ ਸ਼ਾਹੁ ਕੌ ਬਾਜ਼ । ਬਚਹੁ ਕਹਾਂ 
ਕਿਤ ਜਾਵਹੁ ਭਾਜਿ ਊ। ਆਇ ਸੈਨਿ ਜਥਿ ਘਾਲਹਿ ਜ਼ੋਰ । ਲਰਹਿ ਕੌਨ 
ਤਬਿ ਤੁਮਰੀ ਓਰਿ ॥ ੩੦ ॥ ਸਹਤ ਬਾਜ਼ ਕੇ ਗਹਿ ਲੇ ਜਾਹਿ । ਕਯੋਂ ਨ 
ਡਰਹੁ ਤੁਮ ਲਖਿ ਮਨ ਮਾਂਹਿ॥ਸੁਨਿਤਿ ਰਿਸੇ ਗੁਰੁਬਾਕਉ ਚਾਰਾ।/ਗੀਦੀ“! 
ਕਯਾ ਤੁਮ ਝਗਰੋ ਡਾਰਾਂ ॥ ੩੧ ॥ ਜਾਹ ਭਲੇ ਲੇ ਕੈ ਹਥਿਆਰ। ਕਜੋ' 
ਤੁਮ ਚਾਹਤ ਖੈਬੇ ਮਾਰਿ । ਸ਼ਾਹੁ ਬਾਜ਼ ਹਮ ਲੋਵਨਿ ਹਾਰੇ । ਬਨਹੁ ਪੁਕਾਰੂ 
ਜਾਇ ਅਗਾਰੇ ॥੩੨॥ ਸੋ ਜਿਮਿ ਕਹੈ ਕਰਹੁ ਸੋ ਕਾਰੀ। ਇਹਾਂ ਨ ਕੀਜਹਿ 
ਕੁਛ ਤਕਰਾਰੀ । ਜੇ ਪਤਿ ਚਾਹਤਿ ਛੋਰਿ _ਸਿਧਾਵੋ । ਨਾਹਕ ਅਪਨੇ 

ਕਜਿਸ ਦਾ ਜੋਰ ਭਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਦੇ ਹੋ। “ਉਸ ਦੀਆਂ ਤਣਾਵਾਂ ਹੇਠ( ਭਾਵ ਨੇੜੇ ) (ਤੇਰਾ) 
ਵਾਸ ਹੈ । “ਕਿਉਂ ਸੇਂਚੀ ਮੁਚੀ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁਨਾ ਹੈ' $ ( ਕੋਈ ) ਭੋਗ ਖਾ ਕੇ 
ਬਿ ਸਮਝੀ ਨਾਲ ਜਿਵੇ ਬੋਲਦਾ ਹੈ । “( ਸਾਡੇ ) ਕਿਹਾਂ ਤੇ । ( ਅ) ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ.......। 
੬ਬੁਜ਼ਦਿਲੋ, ਕਾਇਰੋ । [ਫਾ:-ਗੀਦੀ]। %ਇਹ ਬੇ ਕਾਨੂਨਾ ਭਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ । 
“ਕ੧[ਪਿਫਲੇ ਪੰਨੇ ਦੀ ਬਾਕੀ ਟੁਕ] 

ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਪਰ ਸ੍ਹੈ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਮਰੈ ਰੱਖਯਾ ਦਾ ਅਸੂਲ ਕਾਰਣ ਹੈ । ਅੰਕ ੧੩ 
ਵਿੱਚ ਦਸਦੇ ਹਨ “ਹਮਰੋ ਬਾਜ਼ਿ ਪੂਥਮ ਤਿਸ ਲੀਨੋ”) ਦੂਸਰੇ ਬਨ ਵਿਚੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਪੰਛੀ ਨੂੰ ਵੜ 
ਲੋਣਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੇ ਤਦੋਂ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿਚ ਵੜਨ ਵਾਲੇ ਦ ਹੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ । £ਹਮਹਿ ਬਾਜ਼ 
ਕਾਨਨ ਤੇ ਪਾਵਾ । ਨਹੀਂ ਚਲਹਿ ਅਬਿ ਤੁਮਰੋ ਦਾਵਾ / (ਮੰ: ੨੬) । ਤੀਸਰੇ ਬਾਜ਼ ਵਾਲਿਆਂ 
ਸਜਨਾਈ ਨਾਲ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ; ਪਰ ਤੋ ਦਿਖਾ ਕੇ ਤੇ ਫੇਰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਤੇ' ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 
ਜੋਅਬ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਕਿ ਬਾਜ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਛਰ ਕੇ ਦੇ ਵੈਗਰੇ; ਜਿੱਸੇ ਪਰ ਗੁਜੂ ਜੀ 
ਕਹਿਦੇ ਹਨ “ਫਰਤ ਸ਼ਾਹੁ ਤੇ ਦੇ ਹਮ ਨਾਂਹੀ ? ( ਅੰਕ ੨੭ ) । ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਮਾਮਲਾ ਬਾਜ਼ ਦਾ 
ਨਹੀਂ ਪਰ ਅਸੂਲ ਦਾ ਹੇ ਗਿਆ ਹੈ । ਬਾਕੀ ਪੂਜਾ ਸਾਰੀ ਦਬੇਲ ਹੇ ਚਕੀ ਹੈ; ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ 
ਡਰ ਤੋਂ ਦੱਬ ` ਜਾਂਦੀ -ਹੈ; ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਜੇ ਪੂਜਾ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਭਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ 
ਹਨ, ਹੁਣ ਅਸੂਲ ਤੇ ਅੜਕੇ ਨਿਰਭੈਤੀ ਦਾ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣੀ ਉੱਮਤ 
ਜ੍ਿੱਚੇਂ ਮੌਤ ਦਾ ਭੈ ਦੂਰ ਕਰ ਕੇ ਸੱਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਏਣ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿਖਾਲਣ ਲੱਗੇ ਹਨ,ਢਾਹੋ 
ਅਸੂਲ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਵਿਚ ਜਾਨ ਦੇਣੀ ਪਵੇ । 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਂਪ ਸੂਰਜ ! ( ੨੮੦੪) ਗਜਿ ੬। ਸੰਧੂ ਓਂ, 

ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਛਿਨਾਵੋਂ॥੩੩॥ਸੁਨਿ ਰਿਸਿ ਦੇਖਿ ਸਿੱਖ ਸਵਧਾਨ।ਬਿਧੀਏ ਆਦਿਕ 

ਜੇ ਬਲਵਾਨ । ਕਹੇ ਕਠੋਰ ਜੋਰ ਭਰਿ ਬੈਨਾ"। “ਕਿਮਿ ਮੂਵਹੁ ਬੋਲਹੁ 

ਤੁਮ ਭੈ ਨਾ॥੩੪॥ਹੋਹਿ ਨ ਅਸ;ਰਹਿ ਸ਼ਾਹ ਕਿਥਾਈਂ'ੜੁਮ ਅਪਨੇ ਢਿਹੁ 
ਪ੍ਰਾਨ ਗਵਾਈ? । ਕਿਤਿਕ ਸਿੱਖ ਗਹਿ ਖੜਗ ਰੁ ਢਾਲੋ । ਕਪ ਸਊਰਨਿ 
ਕੀ ਦਿਸ਼ ਚਾਲੇ ॥ ੩੫॥ 'ਾਜ਼ ਸੈਂਗਿ ਲਿਹੁ ਇਨਿ ਹਥਿਆਰ”। ਭਾਗਹਿਂ 

ਬਪੂਰੇ ਕਰਹਿ ਪੁਕਾਰ” । ਮਾਰ ਬਕਾਰਾ” ਸੁਭਟਨਿ ਕਰਜੋ । ਪਿਖਿ ਸਭਿ 

ਦਿਸ਼ਿ ਤਰਕਨਿ ਮਨ_ਡਰਯੋ॥ ੩੬॥-ਗਹਿ ਨਹਿੰ ਲੋਹਿੰ-ਪਿਛਾਰੀ 
ਮੁਰੇ । ਹੁਇ ਨਿਰਾਸ ਗਮਨੇ ਲਵਪੁਰੇ । ਬਿਸਮਿ ਬਿਸੂਰਤਿ ਮੂਰਖ ਮਾਨੀ। 

€ਇਹ ਕ੍ਯਾਂ ਭਈ ਜਾਇ ਨਹਿ ਜਾਨੀ ॥ ੩੭ ॥ ਨਿਕਟਿ ਸ਼ਾਹੁ ਕੇ ਲੂਫਿ 
ਮਚਾਈ। ਨਹੀਂ ਤਾਸ ਰੌਚਕ ਉਪਜਾਈ। ਖ਼ੁਦ ਹਜ਼ਰਤ ਕੋ ਬਾਜ਼ ਅਛੇਰਾ। 

ਜਿਸਹਿ ਦੇਖਿ ਕਰਿ ਮੁਦਤਿ ਬਡੇਰਾ॥ ੩੮॥ ਮਨ ਭਾਵਤਿ ਵਸਤੁਨਿ ਕੌ 
ਦੇਖਹਿ'। ਇਹ ਛੀਨਹਿੰ ਕਰ ਓਜ ਵਿਸ਼ੇਖ਼ਹਿ। ਜੇ ਕਰਿ ਬਾਜ਼ ਸਹਤ 
ਗਹਿਵਾਵਹਿੰ । ਤੋਂ ਪਲਟੋ£ ਅਪਨੋ ਹਮ ਪਾਵਹਿੰ॥੩੯॥ਕਰਤਿ ਉਤਾਇਲ 
ਤੁਰੰਚ ਧਵਾਏ । ਚਲੇ ਗਏ ਨਹਿ ਕਹੂੰ ਟਿਕਾਏ। ਲਵਪੁਰਿ ਬਿਖੈ ਪ੍ਵੇਸ਼ਨ 
ਭਏ। ਚਹਤਿ ਪੁਕਾਰ ਕਰਨਿ ਕੌ ਗਏ ॥ ੪੦ ॥ ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੁ 
ਤੁਰੰਗ ਅਰੂੜ੍ਰ। ਕਰ ਪਰ ਬਿਰ ਕਰਿ ਬਾਜ਼ ਸੁ ਰੂੜੇ । ਚਲਤਿ_ਨਿਹਾਰਤਿ 

ਗੁਨ ਭਿਸਿ ਪਰਖਤਿ । ਲਖਹਿੰ ਦੁਲਭ, ਬਹੁਮੋਲਾ, ਹਰਖਤਿ ॥ ੪੧ ॥ 
ਬੂਝਹਿੰ ਅਪਨੇ ਮੀਰ ਸ਼ਿਕਾਰਨਿ/ਅਸ ਆਗੇ ਤੁਮ ਕਰਜੋ ਨਿਹਾਰਨਿ $ 
ਹਾਬ ਜੋਰਿ ਸੋ ਕਹੜਿ ਬਨਾਈ/ਇਨਹੁੰ ਬੀਚ ਹਮ ਬੈਸ ਬਿਤਾਈ॥੪੨॥ 
ਬਹੁਤੇ ਬਾਜ਼ ਬਿਲੋਕਨਿ ਕਰੇ । ਪਿਖਜੋ ਨ ਕੋ ਇਸਿ ਕੀ ਸਮਸਰੇ। ਕਿਸਿ 
ਹੂੰ ਝੇ ਹਮ ਸੁਨਕੋ ਅਗਾਰੀ ।-ਸ਼ਾਹੁ ਬਿਲਾਇਤਿ ਕਿਸਿ ਕੋ ਭਾਰੀ ॥ ੪੩॥ 
ਸ਼ਾਹੁਜਹਾਂ ਹਿਤ ਪਠੀ ਸੁਗ਼ਾਤ । ਬਾਜੀ” ਬਾਜ਼ ਰੁਚਿਰ ਅਵਿਦਾਤਿ । 
ਦਿਖਿਯਤਿ ਨਹਿ ਇਸਿ ਦੇਸ਼ ਮੜਾਰੀਨਹਿੰ ਪਾਵਤਿ ਖਰਚੇ ਧਨ ਭਾਰੀ-॥ 
੪੪॥ ਸੋ ਇਹ ਬਾਜ਼ ਆਪਕੇ ਲਾਯਕ । ਪ੍ਰਾਪੜਿ ਹੋਯਹੁ ਸਹਜਿ ਸੁਭਾਯਕ 

“ਜ਼ੋਰ ਭਰੇ ਬਚਨ, ਭਾਵ ਗੁੱਨੇ ਦੇ ਬਚਨ । “ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਾੰ ਕਿਤੇ ( ਏਨਾ ) ਰੰਹੇ । ਦਇਲ੍ਹੀਂ 
ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਵੀ । “ਡਰ ਦਾਬੇ ਦੇ ਲਫਜ਼ ਕਹਿਣੇ । “ਜੇ ਕੋਈ (ਹੇਰ) ਮਨ ਭਾਂਵਦੀ (ਸੁਹਣੀ) 
ਚੀਜ਼ ਵੇਖਣ ਗੇ ਤਾਂ । $ਬਦਨਨੇ । “ਅਰਬੀ ਵਿੱਚ “ਬਾਜ਼ੀ! ਪਦ ਦ ਅਰਥ “ਬਾਜ਼? ਹੀ ਹੈ । 
(ਅ) ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਬਾਜੀ=ਘੋੜਾ । [ਸੇਸ: ਵਾਜਿਨ੍]। 



ਫ਼ੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ। __ ( ੨੮੪੫ ) ਰਾਸਿ ੬। ਅੰਸੂ੫. 

। ਕਰਨਿ ਅਪਨਿਧੋ ਸਫਲ ਬਿਚਾਰਾ ਅਦਭੁਤ ਰਚਜੋ ਮੋਹਿ ਕਰਤਾਰਾ 
॥੪੫॥ ਗੁਰੁ ਕੇ ਕਾਰਜ ਮਹਿ ਜਬਿ ਆਵੇਂ । ਹੋਨਿ ਸਫਲਤਾ ਤੜਛਿਨ 
ਪਾਵੋਂ-। ਇਮਿ ਬਿਚਾਰ ਆਯਹੁ ਤੁਮ ਪਾਸਾ । ਪਿਖਹੁ ਗ਼ਰੀਬ ਨਿਵਾਜ 
ਤਮਾਸ਼”॥ 9੬ ॥ ਕਹਤਿ ਸੁਨਤਿ ਨਿਜ ਪੁਰਿ ਗੁਰੁ ਆਏ । ਹਯ ਉੜਰੇ 
ਨਿਜ ਮਹਿਲ ਸਿਧਾਏ। ਗਨ ਸੁਭਟਨਿ ਮਹਿ ਬਾਜ਼ ਰਖਾਯੋ । “ਕਰਹੁ 
ਸੇਵ ਨੀਕੇ” ਫੁਰਮਾਯੋ ॥ ੪੭ ॥ ੪੩ ਫ਼ੇਰ ਪ੍ਰਾਪ ਸ਼ੁਰਜ ਗ੍ਰੰਝੇ ਖਬਟਮਿ ਤਾਸੇ 'ਬ' ਪਗ 
ਬਰਨਨੇ ਨਾਮ ਚਤੁਰਬੇ ਅੰਸੂ । ੪ ॥ 

੫. [ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜੈਨਾਂ ਦੀ ਢੜ੍ਹਕੀ]। 
ਦੋਹਰਾ ॥ ਮੀਰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸਉਰ ਸਭਿ ਕਰਿਬੇ ਚਹਤਿ ਪੁਕਾਰ । ਮਨ2 
ਚਮੂੰ ਮਰਿਵਾਇ ਕਰਿ ਸੁਧਿ ਕੋ ਕਰਤਿ ਉਚਾਰ ॥੧॥ ਚੌਪਈ ॥ ਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂ 
ਕੇ ਖਰੋ ਅਗਾਰੀ । ਜਬਹਿ ਦਿ੍ਸ਼ਟਿ ਇਨਿ ਕੀ ਦਿਸ਼ਿ ਭਾਰੀ । ਬੂਝਨਿ 
ਕਰੇ, ਖਰੇ ਕਿਮ ਭਏ £ । ਬਾਜ਼ ਪਿਛਾਰੀ ਕੋਤਿਕ ਗਏ ਊ ॥੨॥ ਪਕਰਜੋ 
ਜਾਇ ਕਿ ਉਡਿ ਕਿਤ ਗਯੋ ਊ। ਮੁਖ ਮਲੀਨ ਤੁਮਰੋ ਦਿਸ਼ਟਯੋ? । ਸੁਨਿ 
ਬੋਲੋ “ਗੁਰ ਹਰਿਗੋਵਿੰਦ। ਉਤਰਜੋ ਹੁਤੋ ਸੈਗ ਭਟ ਬਿੰਦ॥੩॥ਉਡਜੋ ਬਾਜ਼ 
ਭਿਨਿ ਢਿਗਿ ਚਲਿ ਗਯੋ । ਸਹਤ ਸੁਕਾਬ ਬਿਲੋਕਨ ਕਯੋ । ਅਪਨੋ ਬਾਜ਼ 
ਛੋਡਿ ਤਿਨਿ ਦੀਨਾ । ਛੁਟਤਿ ਬਿਹੇਗ ਮਾਰਿ ਸੋ ਲੀਨਾ ॥ ੪॥ ਤਤਛਿਨਿ _ 
ਦੋਨਹੁੰ ਤਰੈ ਉਤਾਰੇ।ਗਹਿ ਲੀਨੋ ਉਰ ਆਨੰਦ ਧਾਂਰੇ । ਕਿਤਿਕ ਦੇਰਿ ਪਾਛੇ 
ਹਮ ਗਏ । ਗੁਰੁ ਢਿਗ ਬਾਜ਼ ਬਿਲੋਕਤਿ ਭਏ ॥ ੫॥ ਕਹਜੋ ਤਬੈ-ਇਹ 
ਹਜ਼ਰਤ ਬਾਜ਼ । ਬਿਚਰਤਿ ਇਤ ਅਖੇਰ ਕੇ ਕਾਜਤਿਰਿਪਤਯੋ ਪੀਛੇ ਬਿਹੈਗ 
ਚਲਾਂਯੋ। ਕਰੀ ਨ ਚੋਟਿ ਉਡਤਿ ਇਹ ਆਯੋ-॥ ੬॥ ਸੁਨਿ ਕਰਿ ਕਹੜੋ 
-ਦੇਤਿ ਹਮ ਨਾਂਹੀ । ਬਡੋ ਜਤਨ ਕਰਿ ਪਕਰਜੋ ਪਾਹੀ-1 ਡਰ ਰਾਵਰ 
ਕੋ ਦੀਨ ਬਡੇਰਾ । ਕਹਿਸਿ ਕਠੋਰ ਘੋਰ ਤਿਸਿ ਬੇਰਾ" ॥ ੭ ॥ ਸੁਨਿ 
ਕਰਿ ਏਕ ਨਹੀ ਮਨ ਆਨੀ । ਤਨਕ ਤ੍ਰਾਸ ਤਮਰੋ ਨਹਿ ਜਾਨੀ । ਜਬਿ 
"ਹਮ ਕੌ ਭੀ ਪਕਰਨਿ ਲਾਗੇ । ਅਪਨੀ ਘੰਤ ਲੇ ਕਰਿ ਤਬਿ ਭਾਗੇ ॥ ੮ ॥ 
ਤੁਮ ਸੋ ਲਰੰਹ, ਦੇਹਿ ਨਹਿ ਬਾਜ਼ । ਕਰਿ ਰਾਖਜੋ ਗੁਰੁ ਜੈਗ ਸਮਾਜ । ਜੇ 
ਕਰਿ ਤੁਮ ਕੁਛ ਚਲਤਿ ਅਗਾਰੀ।ਮਿਟੜਿ ਨ; ਕਰਤਿ ਲੋਹ ਤਬਿ ਭਾਰੀ” 
॥੯॥-ਬਹੁ ਪ੍ਰਿਯ ਬਾਜ਼-ਸੁਨਯੋ-ਗੁਰੁ ਛੀਨਾ । ਰਹੇ ਜਾਚਿ ਪੁਨ ਕਰਯੋਂਹੁ 
ਨ ਦੀਨਾ-। ਰਿਸਜੋ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਸਭਾ ਮੜਾਰੀ । “ਇਹ ਤੋਂ ਰਿਪੁ ਸਮ 
੧ਬਹੁਤ ਕਰੜੇ (ਬਚਨ) ਕਹਿ ਕਹਿ ਕੇ (ਅਸਾਂ ਨੇ) ₹ਸ਼ਾਹ ਨੇ) ਸੁਣਿਆਂ । 



__ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੨੮੦੬ ) ਰਾਸਿ ੬ । ੧੧੫. 

ਨਿਕਟਿ ਹਮਾਰੀ ॥੧੦॥ ਆਜ ਬਾਜ਼ ਛੀਨਜੋ ਬਲ ਕਰਿਕੈ । ਔਚਕ ਕਿਸੂ 
ਦ੍ਰਰ। ਮਹਿ ਬਰਿਕੈ । ਬਨਹਿ ਮਵਾਸੀ ਕਰਹਿ ਲਰਾਈ । ਸਗਰੇ ਦੇਸ਼ 
ਫਤੂਰ ਉਠਾਈ? ॥ ੧੧॥ ਸ਼ਾਹ ਨਿਕਟਿ ਗੁਰੁ ਨਿੰਦਕਿ ਜੇਈ । ਅਵਸਰ 
ਪਾਇ ਸੁਨਾਵਹਿ ਤੇਈ/ਗੁਰ ਬਿਗਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਰੇ ।ਛਿਮਾ ਠਾਨਿ ਤੁਮ 
ਨਜ਼ਰਿ ਨ ਧਰੇ" ॥੧੨॥ ਬਡ ਹਜ਼ਰਤ ਤੁਮ ਪਿਤਾ ਅਗਾਰੀ । ਦੇਦੂ ਕਰੀ 
ਇਨਹੁੰ ਕੀ ਚਾਰੀ । ਸੁਨਿ ਤਤਛਿਨਿ ਗੁਰੁ ਨਿਕਟਿ ਬੁਲਾਦੇ । ਜਾਨੀ 
ਸੈਗ ਸੈਨ ਸਮੁਦਾਏ ॥ ੧੩ ॥ ਰਾਖੇ ਪਾਸਿ; ਕਰੀ ਤਕਰਾਈ । ਜਾਨਿ ਨ 
ਦਏ ਅਪਰ ਕਿਸਿ ਥਾਈਂ । ਅਪਨੀ ਸੈਨ ਕਛੁਕ ਸੈਂਗ ਰਾਖੀ । ਜੇ ਅਖੇਰ 
ਕੇ ਹੁਇ ਅਭਿਲਾਖੀ ॥ ੧੪ ॥ ਸ਼ਾਹਿ ਚਮੁੰ ਤਬਿ ਸੈਗ ਸਿਧਾਰਹਿ । ਨਹਿ 
ਬਿਸਵਾਸ ਇਨਹੁ ਕੋ ਧਾਰਹਿ । ਤੁਮ ਢਿਗ ਲਵਪੁਰਿ ਬਾਸੋ ਕਏ । ਕਾਜ਼ੀ 
ਸੁਤਾ ਸਾਥਿ ਲੈ ਗਏ॥ ੧੫ ॥ ਤਉ ਆਪਿ ਨੇ ਛਿਮਾ ਧਰੀ ਹੈ । ਅਬਹਿ 
ਅਵੱਗੜਾ ਫੇਰ ਕਰੀ ਹੈ।ਟਰਹਿ ਨਹੀਂ ਬਿਨੁ ਕਰੇ ਲਰਾਈ । ਬਰਹਿ ਦੁਰਗ 
ਆਕੀ ਹੁਇ ਜਾਈ ॥ ੧੬ ॥ ਗਹਿ ਲੀਜੀਹਿ, ਤਬਿ ਢਲੁ ਕੋ ਪਾਵਹਿ । 
ਨਾਂਹਿ ਤ ਕਛੂ ਬਿਗਾਰਿ ਉਠਾਵਹਿ । ਚਲਹਿ ਨ ਬਸਿ ਜੇ ਦੁਰਗੁ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ੈ। 
ਰਿਦੈ ਜੈਗ ਜੋ ਚਹਤਿ ਹਮੇਸ਼ੈ ॥੧੭॥ ਜੇ ਅਬਿ ਛਿਮਹੁ; ਨ ਆਛੀ ਅਹੈ । 
ਬਹੁਰ ਫਤੂਰ” ਉਠਾਵਨਿ ਚਹੈ? । ਸੁਨਤਿ ਸ਼ਾਹ ਉਰ ਨੀਕਿ ਬਿਚਾਰਾਂ । 
ਮੁਗ਼ਲਸਖਾਨ” ਸਮੀਪਿ ਹਛਾਰਾ ॥ ੧੮ ॥ ਕਰਿ ਆਦਰ ਨਿਜ ਨਿਕਟਿ 
ਬਿਠਾਯਹੁ । ਸਿਰੇਪਾਉ ਬਹੁ ਮੋਲ ਦਿਵਾਯਹੁ। ਕੈਚਨ ਜ਼ੀਨਿ ਪਾਇ 
ਸ਼ਭਿ ਰੈਗ । ਬਲੀ ਚ੫ਲ ਬਡਿ ਦੀਨਿ ਤੁਰੇਗ ॥ ੧੯ ॥ ਪੁਨ ਧਨ ਗਨ 
ਅਨਵਾਇ ਸੁ ਦੀਨਾ। ਕਰਿ ਬਖੰਸ਼ਸ਼ ਕੋ ਭਾਖਨਿ ਕੀਨਾ। “ਸਪਤ ਹਜ਼ਾਂਰ 
ਚਮੂੰ ਸੇਗ ਤੋਰੇ । ਕੀਜਹਿ ਤਯਾਰਿ ਬਿਲਮਿ ਕੋ ਛੋਰੇ ॥ ੨੦ ॥ ਅਪਰਨੈਂ 
ਸੇਨ ਲਿਹ ਸੈਗਿ ਬਨਾਈ । ਦਿਹੁ ਦੰਦਭਿ ਕੋ ਕਰਹੁ ਚਵਾਈ । ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੁ 
ਹਰਿਗੁਵਿੰਦ ਬਡ ਜੋਧਾ । ਪਕਰਹੁ ਜਾਇ ਲਰਹ ਕਰਿ ਕ੍ਰੋਧ ॥੨੧॥ਸਹਤ 
ਬਾਜ਼ ਕੇ ਲਯਾਵਨਿ ਕੀਜਹਿ । ਕਿਧੋਂ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਗਹਿ ਲੀਜਹਿ । 
ਜਜੋਂ ਕਯੋਂ ਕਰਿ ਜੇ ਲਯਾਵਹੁ ਇਹਾਂ।ਮਨਸਬ ਕਰੋਂ ਪ੍ਰਥਮਤੇ ਮਹਾਂ”॥੨੨॥ 
ਸੁੱਠਿ ਮੁਗ਼ਲਸਖਾਂ” ਉਰ ਹਰਖਾਯੋ । ਸ਼ਾਹ ਸਾਥਿ ਕਰ ਬੈਦਿ ਅਲਾਯੋ । 

੧ਰਾਵ ਤੁਸਾਂ ਪੂਵਾਹ ਨਹੀਂ' ਕੀਤੀ । “ਫਸਾਦ । “ਮੁਖ਼ਲਸਖ਼ਾਂਨ । '( ਤਰਾ ) ਮਰਤਬਾ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ 
ਵੱਭਾ ਕਰ ਦਿਆੰਗਾ 1 ਵਘਟ-ਅਰਧ1 



__ ਸੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ ! (੨੮੦੭) ਰਾਸਿ ੬। ਸੰਦ ੫. 
“ਕਯਾ ਮਮ ਆਰੈ ਕਰਹਿ ਸੁ ਜੌਗ । ਪਹੁੰਚਾਤ ਹੀ ਗਹਿ ਲੋਉ' ਨਿਸੈਗ 
॥੨੩॥ਚਮੁੰ ਅਸੂਦੀ” ਬਲੀ ਬਿਸਾਲਾ।ਚਹਤਿ ਰਹਤਿ-ਹੁਇ ਜੈਗ ਕਰਾਲਨ। 
ਗੁਰ ਢਿਗ ਸੈਨ ਕਹਾਂ ਜੋ ਲਹੈ। ਕਿਸ ਬਿਧਿ ਮਮ ਆਗੈ ਸੋ ਅਤੈ? 
॥੨੪॥ ਸ਼ਾਂਹੁ ਜਹਾਂ ਸੁਨਿ ਕੈ ਉਤਸਾਂਹ । “ਸਾਧੁ ਸਾਧੁ” ਕਹਿ ਸਭਾ ਸੁ ਮਾਂਹੂ। 
ਨਿਕਸਯੋ ਵਹਿਰ ਪਹਿਰਿ ਸਿਰੁਪਾਉ । ਹੇਰਜੋ ਸਭਿਨਿ ਬੜੋਂ ਉਮਰਾਉ ॥ 
੨੫॥ ਕਹਿ ਕਰਿ ਨਿਜ ਦੌੰਦਭਿ ਬਜਵਾਯੋ।ਸੂਰਨਿ ਕੋ ਉਤਸਾਹ ਬਧਾਯੋ । 
ਭਤਛਿਨਿ ਡਾਰੇ ਜ਼ੀਨ ਤੁਰੈਗ । ਭਏ ਸਨੱਧਬੱਧਾੱਭਟ ਅੰਗ।੨੬॥ਖੜਗ) 
ਤੁਪਕ; _ਤੋਮਰ; ਗਨ ਤਰਕਸ਼ । ਧਰਿ ਕਰਿ ਸ਼ਸਤੁ ਤੁਰਤ ਕਟ 
ਕਸਿ ਕਸਿ। ਗੁਲਕਾਂ ਬਹੁ ਬਰੂਦ ਬਰਤਾਈ । ਸੁਭਟਨਿ ਲਈ ਜਿਤਿਕ 
ਮਨ ਭਾਈ ॥੨੭॥ਅਪਰ 3 ਉਸ਼ਟ ਪਰ ਲਾਦਿ ਚਲਾਏ । ਚਢੇ ਕਲਾਹਲ 
ਕਰਿ ਸਮੁਦਾਏ । ਪ੍ਰੇਰੇ ਕਾਲ ਕਰਾਲ ਬਿਲੀਦੇ । ਭਏ ਅਰੂਢ ਪਵੇਗਮ 
ਬ੍ਰਿੰਦੇ ॥੨੮॥ ਮੁਗ਼ਲਸਖਾਂ ਕਰਿ ਕੌ੫ ਬੜੇਰੋ । ਪਿਖਿ ਲਸ਼ਕਰ ਨਿਜ ਮੈਗ! 
ਘਨੋਰੋ । ਚਲੜੋ ਹੈਕਾਰਤਿ ਮੂਢ ਗਮਾਨੀ । ਨਹੈ ਜਾਨਤਿ ਮ੍ਰਿਤੁ ਜੌ 
ਨਿਯਰਾਂਨੀ” ॥੨੯॥ ਜਥਿ ਡੇਰੇ ਤੇ ਨਿਸਰਿ" ਪਧਾਰਮਧੁਨਿ ਖੋਟੀ ਤੇ ਬਜੱਤਿ 
ਨਗਾਰਾ । ਦਲ ਪਰਿ ਗੀਧ ਕ੍ਰਮੰਤੀ ਠਲੋਂ' । ਕਾਜ਼ਟ ਭਾਰ ਅਗਾਰੀ ਮਿਲੈ 
॥੩੦॥ ਦੀਨਮਨੇ ਬਾਜ਼ੀ ਰੁਦਨਾਵੇਂ । ਨਿਜ ਲੋਚਨ ਤੇ ਅੱਸ਼੍ ਬਹਾਵੈ' । 
ਚਲਤਿ ਅਕਾਂਰਨ ਗਿਰਿ ਗਿਰਿ ਪਹੈ' । ਕਿਤਿਕ ਭਟਨਿ ਜੰਜੀਅ ਪਰ ॥ 
ਝਰੈ'॥੩੧॥ਸ਼ਿਵਾ ਪੁਕਾਰਤਿ ਸਨਮੁਖ ਆਂਵਤਿ । ਮ੍ਰਿਗ ਕੀ ਮਾਲ ਕੁਫੇਰੀ” 
ਧਾਵਤਿ । ਦਾਰੁਨ ਕਾਕ ਬੋਲਤੇ ਉਤੇ । ਇਮ ਅਪਸ਼ਕਨ ਬਿਲੋਕਤਿ 
ਬਭੇ ॥੩੨॥ ਮ੍ਰਿਤੂ ਨਿ ਕਟਿ ਤੇ ਜਾਨਹਿੰ ਨਾਂਹੀ । ਚਲੋ ਸੁਧਾਂਸਰ ਮਾਰਗ 
ਮਾਂਹੀ । ਗੁਰੁ ਸੈਗਾਤਿ ਨੋ ਸੁਨਿ ਸਭਿ ਬਾਂਤੀ । ਸੁਧਿ ਕੇ ਹੇਤ ਲਿਖੀ ਤਬਿ 
ਪਾਤੀ ॥੩੩॥ “ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੁ ਤੁਮ ਸਭਿ ਅੰਤਰਿਜਾਮੀ । ਤਊ ਬਿਨ ਢਾਸਨਿ 
ਕੀ) ਸ਼੍ਹਾਮੀ ! ਹੇਤਿ ਬਾਜ਼ ਕੇ ਸ਼ਾਹੁ ਰਿਸਾਯੋ । ਬਹੁ ਲਸ਼ਕਰ ਤੁਮ ਓਰਿ 
ਪਠਾਯੋ ॥੨੪॥ ਕਹਤੇ ਕੋਧ ਤੋ-ਗੁਰੂ ਗਹੀਜਹਿ।ਬਾਜ਼ ਸਮੇਤਿ ਲਯਾਇਬੋ 
ਕੀਜਹਿ-1 ਮੁਗ਼ਲਸਖਾਂ ਉਮਰਾਵ ਬਡੇਰੋ । ਚਢਿ ਆਯਹੁ ਦਲ ਸੈਗ 

₹ਆਰਾਮ ਪਾ ਦੁਤੀ; ਖੁਸ਼ਹਾਲ । ਤਿਆਰ ਬਰਤਿਆਰ; ਸ਼ਸਤ੍ ਬਾੜ੍ਰ ਸਜਾ ਕੇ । “ਨਹੀਂ 
ਜਾਣਦਾ ਸੌਤ ਨੂੰ (ਜੇ` ਨੌੜੇ ਸਾਈ ਹੈ । “ਨਿਕਘਲੇ । “ਉਦਾ। ਹੋਵੇ! ੬ਪੇਚਂ ਹੋਠਾਂ ਆ ਪਈਆਂ 
?ਉਲਦੇ ਪਾਸਿਓਂ । 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ।____ (੨੮੦੮) ਰਾਸਿ ੬। ਅੰਸੂ ੬, 
ਘਨੇਰੋ॥੩੫॥ਆਪਿ ਸੁਜਾਨ ਅਹੋ ਸਭਿ ਰੀਤਿ। ਹੜਹੁ ਮਲੇਛਨਿ, ਕੀਜਹਿ 
ਜੀਤ । ਕਰਨੀ ਸੁਧਿ ਇਹ ਧਰਮ ਹਮਾਂਰੋ । ਲਿਖਿ ਭੇਜੀ ਸਭਿ ਲੋਹ 
`ਸੈਗਾਰੋ! ॥ ੩੬॥ ਬੋਰੇ ਦਿਵਸ" ਪਠਜੋ ਤਬਿ ਚਾਰ “ਜਾਵਹ ਚਲੇ ਬਿਲੰਬ 
ਬਿਸਾਰਿ?। ਇਮਿ ਲਵਪੁਰਿ ਮਹਿੰ ਬੀਤੀ ਕਥਾਂ ।ਸੁਨਹੁ ਸੈਤ ਗੁਰੁ ਕੀਨੀ 
ਜਬਾ ॥ ੩੭ ॥ ਖੇਲਿ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸਦਨ ਜਥਿ ਆਏ। ਖਾਨ ਪਾਨ ਕਰਿ 

ਨਿਸਾਂ ਬਿਤਾਂਏ । ਭਈ ਪ੍ਰਕਾਤਿ ਗਏ ਤਿਸ ਥਾਨ । ਜਹਾਂ ਲੋਹਗੜ ਉ ਉਢਿ 
ਮਹਾਨ ॥੩੮॥ ਤਿਸਿ ਕੇ ਚਹੁੰ ਦਿਸ਼ਿ ਭੀਤ ਕਰਾਈ । ਕੁਛ ਆਵੋ' ਕਰਿ 

ਹਿਤ ਤਕਰਾਈ । ਕਾਸ਼ਟ ਦੀਰਘ ਹੇਤਿ ਉਸਾਰਨਿ । ਧਰੇ ਆਨਿ” 
ਕੋੜਿਕ ਰਿ੫ ਮਾਰਨਿ“ ॥੩੯॥ ਕਿਤਿਕ ਭਟਨਿ ਡੇਰਾਂ ਕਰਿਵਾਯੋ ।“ਰਖਹੁ 

ਸੁਢੇਤੀ! ਬਾਕ ਅਲਾਯੋ । ਤਖਤ ਸਥਾਨਿ ਆਨਿ ਕਰਿ ਬੈਸੇ। ਸੁਰਨਿ 

'ਸਹਤ ਸੁਰਪਤਿ _ਥਿਤ ਜੈਸੇ ॥੪੦॥ ਗਨ ਸੁਭਟਨਿ ਕੋ ਲਗਜੋ ਦਿਵਾਨ। 

ਛੀਨੇ ਬਾਜ਼ ਰਹੈਂ ਸਵਧਾਨ£ । ਸਤਿਗੁਰੁ ਅਪਨੇ ਸ਼ਸਤ੍ ਮੰਗਾਏ । 
ਧਰਿ ਉਚੇ ਬਲ ਧੂਪ ਧੁਖਾਏ॥ ੪੧ ॥ ਫੁਲਨਿ ਕੀ ਮਾਲਾ ਪਹਿਰਾਵੈਂ' । 

ਚਰਚਤਿ ਚੈਦਨ ਕੌ ਚਿਤ ਲਾਵੈਂ । ਚਾਰ ਚਮਰੁ ਕੋ ਗਹੇ ਝੁਲਾਵੜਿ । 
ਇਮਿਪੁਜਤਿ ਬਹੁ ਚਿਤ ਹਰਖਾਵਤਿ॥੪੨॥ਆਯੁਧ ਤੇਗ਼ੇ ਬਾਢ ਚਰ੍ਹਾਏ” । 
ਤਰਕਸ਼ ਖਪਰੇ ਖੁਰ ਕਰਿਵਾਏ”। ਧਨਖ ਕਠੋਰਨਿ ਪਨ" ਚਢਾਂਈ । 

ਕੈਚਨ ਲਿਪਤਿ ਤੁਪਕ ਅਰਚਾਈਦਂ ॥੪੩॥ ਇਤਿ ਸਤਿਗੁਰੁ ਅਸ ਖੇਲ 
ਰਚਾਯੋ । ਤਯਾਰੀ ਕਰਨਿ ਜੈਗ ਮਨ ਭਾਯੋ । ਉਤ ਦਮੋਦਰੀ ਸਗਰੀ 
ਤਯਾਰੀ । ਕਰਤਿ ਬਯਾਹ ਕੀ ਸੌਜ ਸੁਧਾਰੀ ॥ ੪੪ ॥ ਦੇਨੀ ਦਾੜਿ ਅਧਿਕ 
ਕਰਿਵਾਈ । ਰੁਚਿਰ ਬਿਕੁਖਨ ਕੋ ਘਰਵਾਈ । ਬਸਤ ਸਿਵਾਵਨਿ] ਲਾਗੇ 
ਬਿੰਦ । ਬਿੱਤਕਾਦਿਕ ਸਭਿ ਕੀਨਿ ਬਿਲੌਦ ॥ ੪੫ ॥ ੪੩ ਐ ਤੁਰ ਤਾਪ ਸੁਲ 
ਗ੍ਰਿਬੇ ਖਸ਼ਟਮਿ ਰਾਸੇ “ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਸੈਨ' ਚਢਨਿ' ਪ੍ਰਸੰਗ ਬਰਨਨੇ ਨਾਮ ਪੰਚਮ ਅੰਸੂ.॥ ੫ ॥ 

੬. [ਲੋਹਗੜ੍੍ ਯੱਧ] । 
ਦੌਹਚਾ ॥ ਦਿਸਿ ਬਿਧਿ ਸਤਿਗੁਰੁ ਕੁਛ ਬਿਰੇ ਪੁਨ ਭੋਜਨ ਕਰਿ ਖਾਨ। ਪੌਵੇ 
੧ਬਹੜੇ ਜਿਹੇ ਦਿਨ ਨਾਲ । “ਦੂਤ । “ਆਸਰਾ । “ਮੰਗਵਾ ਕੇ । “ਵੇਚੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ (ਸਤਿਰੁਜ਼੍ਹ 
ਜੀ ਨੇ) । $ਬਾਜ਼ ਖੋਹਿਆ ਕਰਕੇ (ਜੇ ਹਰ ਵੇਲੇ) ਸਵਧਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ । “ਤਿੱਖੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ। 
ਚਚਿੱਲੋ; ਧਨੂਖ ਦੀ ਤੋਰੀ । 

#ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਪੂਜਨ ਦੀ ਮੁਰਾਦ ਜੜ ਪੂਜਨ ਤੋਂ ਨਗੀਂ; ਪਰ ਦਬੇਲ ਪੂਜਾ ਵਿਚ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਦਾ 
ਪਿਆਰ ਝੇ ਸਤਿਕਾਰ ਸਿਖਾਲਣ ੋਂ ਹੈ । 1੫ਾ/-ਸਿਵਾਵਤਿ । 



__ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੨੮੦੮) ਗਾਸਿ ੬ । ਅੱਸੂ ੬, 
ਬਹੁਰਿ ਪ੍ਰਯੌਕ ਪਰ ਢਰਜੋਂ ਦੁਪਹਿਰੇ ਜਾਨਿ ॥ ₹॥ ਰੌਪਈ॥ ਬਿਜੀਆਂ 
ਪਾਨਂਕਰੇ ਹਰਖਾਏ । ਬਹੁਰ ਸੁਚੇਤਾ ਸਕਲ ਬਨਾਏ । ਕਰ ਪਦ ਬਦਨ 
ਪਖਾਰਨਿ ਕੀਨਾ । ਬਿਰੇ ਤਖਤ ਪਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਨਾ॥ ੨ ॥ ਉਤਸਵ 
ਹੋਤਿ ਬਾਂਹ ਕੋ ਭਾਰੋ । ਗਨ ਸਮਾਜ ਕੌ ਕਰਿ ਕਰਿ ਤਕਾਰੋ।ਰਾਖਹਿੰ ਸਦਨ 
ਬਨਾਇ ਘਨੇਰੇ । ਜਾਨਹਿੰ-ਆਇ ਬਰਾਤਿ ਸਬੇਰੇ-॥ ੩॥ ਗੁਰ ਕੀ ਗਿ 
ਇਕਿ ਗੁਰੁ ਹੀ ਜਾਨੈ । ਅਪਰ ਨਹੀ' ਕੋ ਰਿਦੇ ਪਛਾਨੈ ,-ਆਇ ਮਲੇਛ 
ਸੈਭਾਰਨਿ ਕਰੈਂ-। ਇਹ ਗਤਿ ਕਿਸੈ ਨ ਜਾਨੀ ਪਰੈ॥ ੪॥ ਲਗੜੋ 
ਦਿਵਾਨ ਸੁ ਤਖਤ ਅਗਾਰੀ । ਗਾਵਹਿ ਸ਼ਬਦ ਰਾਗ ਧੁਨਿ ਭਾਰੀ । ਸ਼ਸਤ੍ਰ 
ਸਜੇ ਜੋਧਾ ਸਵਧਾਨ । ਆਨਿ ਆਨਿ ਬੈਠੇ ਬਲਵਾਨ ॥੫॥ ਸੋਦਰ ਸੇਧੜਾਂ 
ਲਗ ਤਹਿ ਬੈਸੇ। ਪਾਯੋ ਭੋਗ ਨਮੋ ਕਿਯ ਤੈਸੇ। ਸਤਿਗੁਰੁ ਮੰਦਿਰ ਬਿਖੈ 
ਪਧਾਰੇ । ਨਿਜ ਨਿਜ ਬਲ ਤਬਿ ਸੁਭਟ ਸਿਧਾਰੇ ॥੬॥ਖਾਨ ਪਾਨ ਕਰਿ ਕੈ 
ਗਨ ਸੋਏ।ਕੇਤਿਕ ਰਾਤਿ ਬਿਤੀ ਜਬਿ ਜੋਏ। ਲਵਪਰਿ ਤੇ ਸਿੱਖਨਿ 
ਅਰਦਾਸ । ਆਇ ਪਹੂਦੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸਿ ॥੭ ॥ ਦ੍ਰਾਰਪਾਲ ਸੋ' ਬਾਕ 
ਬਖਾਨੋ । “ਅਬਿ ਹੀ ਚਹੋਂ' ਗੁਰੂ ਢਿਗ ਜਾਨੋ,ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਕੌ ਕਾਮ ਬਿਸਾਲਾ । 
ਦੇਰਿ ਨ ਕਰਹੁ ਜਾਹੁ ਦਰਹਾਲਾ॥੮॥-ਜਿਮਿ ਮੋਕਹੁ ਤੁਮ ਆਯਹੁ ਜਾਨ॥ 
ਤਿਮਿ ਆਯੋ ਦਲ ਸ਼ਾਹੁ ਮਹਾਨ”-'।ਦ੍ਰਾਰਪਾਲ ਨੇ ਜਾਇ ਸੁਨਾਈ।(ਲਵ- 
ਪੁਰਿ ਤੇ ਪਾਤੀ ਅਬਿ ਆਈ ॥ ੯॥ ਕਹੇ ਸੁ-ਬਡਿ ਸੈਨਾ ਚਢਿ ਆਈ-। 
ਮਿਲਯੋ ਚਹੈ ਗਾਵਰ ਕੇ ਤਾਂਈ? । ਸੁਨਿ ਸਤਿਗੁਰੁ ਤਤਕਾਲ ਬੁਲਾਵਾ' । 
ਅੰਤਰਿ ਬਰਿ-ਕਰਿ ਸੀਸ ਨਿਵਾਵਾ॥੧੦॥ਧਰਿ ਦੀਨੀ ਅਰਦਾਸ ਅਗਾਰੀ। 
ਪਢਿ ਬ੍ਰਿਤਾਂਤ ਸਭਿ ਕੀਨਸਿ ਤਯਾਰੀ। ਪਠੇ ਲੋਹਗੜ ਕੇਤਿਕ ਜੋਧਾ । 
ਰੋਕਹੁ ਪ੍ਰਥਮ ਹਤਹੁ ਰਿਪ ਕੋਧਾਂ॥੧੧॥ਪੁਨ ਲਵਪਰਿ ਕੇ ਸਿਖ ਕੌਂ ਬੂਝਾ। 
“ਕਿਤਿ ਲਸ਼ਕਰ ਤਵ ਆਵਤਿ ਸੂਝ?” । ਸੁਨਿ ਤਿਨਿ ਹਾਥ ਜੋਰਿ ਕਰਿ 
ਕਹਜੋ । “ਸੈਗਿ ਸੈਨ ਕੇ ਮੈਂ ਮਗ ਲਹਯੋ॥ ₹੨॥ ਢਰੇ ਦੁਪਹਿਰੇ ਤਹਿੰ 
ਤੇ ਚਲੋ । ਕਈ ਹਜ਼ਾਰਿ ਸੁਭਟ ਕਲਮਲੋ” । ਤਿਨਿ ਕੋ ਮਗ ਮਹਿਂ ਲਾਗੀ 
ਦੇਰਾ । ਮੈਂ ਆਯੋ ਕਰਿ ਬੇਗ ਬਡੋਰਾ॥ ੧੩ ॥ ਸ਼ਾਹੁ ਸੈਨ ਭੀ ਆਈ ਜਾਨਹੁ 
ਦਿਢਿ ਹੂਜਹਿ ਗੁਰੁ ! ਬਿਲਮਿ ਨ_ਠਾਨਹਾ”। ਖੁਸ਼ੀ ਕਰੀ ਸਿਖ ਪਰਿ 
"ਸੁੱਖ, ਭੈਗ । "(ਲਾਹੇਟੇਂ ਆਏ ਸਿੱਖ ਨੂੰ) ਝਲਾਇਆ। ਡਿੱਠਾ ਹੈ। ਏਕੁਰਬਲ ਕੁਰਬਲ 
ਕਰਦੇ (ਅ) ਕਲਿਮਲੇ=ਪਾਪ ਵਾਲੇ। 

“ਭੰਗ ਪੀਣ ਬਾਬਤ ਦੇਖੋ ਰਾਸਿ ੪ ਅੰਸ ੪੪ ਅੰਕ ੧੦ ਦੀ ਹੇਨਲੀ ਟੂਕ । 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੨੮੧੦) ਰਾਮਿ £ । ਅੱਸੂ ੬, 
ਭਿਸ ਕਾਲ । ਕ੍ਰਿਪਾ ਦ੍ਸ਼ਟਿ ਤ ਕਰਯੋ । ਨਿਹਾਲ ॥੧੪॥ ਬਹਰ ਲੋਹਗੜ 
ਤੇ ਸਿਖ ਆਯੋ । ਉਤਲਾਵਤਿ ਨੇ ਬਾਕ ਸੁਨਾਯੋ । ਕ੍ਰਿਪਾ ਸਿੰਧੁ ਲਸ਼ਕਰ 
ਬਡਿ ਆਵਾ । ਕਲਬਲਾਫ ਹਮ ਨੇ ਸੁਨਿ ਪਾਵਾ॥ ੧੫॥ ਬਹ ਬਰੂਦ ਅਰੁ 
ਗੁਲਕਾਂ ਪਠੀਯਹਿ । ਪੂਰਬ ਸੈਘਰ ਭਿਸਿ ਥਲ ਠਟੀਅਹਿਗੁਰ ਜੀ | ਤੋਪ 
ਹੋਭਿ ਇਸ ਕਾਲ । ਮਾਂਰਤਿ ਸ਼ੱਤ੍ਨਿ ਰੋਕਤਿ ਜਾਲ” ॥੧੬॥ਸੁਨਿ ਸਤਿ- 

ਗੁਰੁ ਤਬਿ ਹਕਮ ਬਖਾਨਾਂ । 'ਖੋਖੋਰ ਲਕਰੋ ਪਰਯੋ ਮਹਾਂਨਾਂ । ਸਨਮੁਖ 
ਰਿਪੁਨਿ ਧਰਹੁ ਤਿਹ ਜਾਈ।ਦਿਹੁ ਗੋਰਨ ਕੀ ਮਾਰਿ ਮਚਾਈ! ॥੧੭॥ਪੁਨਿ 
ਸਿਖ ਨੇ ਗੁਰੁ ਬੂਬਨਿ ਕੀਨੇ । “ਦ੍ਰਗ ਬਰੂਦ ਸੁ ਗੋਰਾ ਹੀਨੋਂ। ਭਰਿ 

ਲਕਰੇ ਮਹਿ ਕਹਾਂ ਚਲਾਵੈਂ।ਮ੍ਰਿਗ ਤੋਂ ਨਹੀ ਹੇਰਿ ਡਰਪਾਵੇਂ9।੧੮॥ਬਹੁਰ 
ਹੁਕਮ ਗੁਰੁ ਤਿਨਹੁੰ ਬਖਾਨਾ। “ਪੂਰਹੁ ਲਕਰਾ ਧੂਰਿ ਮਹਾਨਾਂ । ਪਾਥਰ 
ਈਂਫ ਪਾਇ ਕਰਿ ਮਾਰੋ । ਆਵਤਿ ਰਿਪੁ ਦਲ ਕੋ ਪਰਹਾਰੋ ॥ ੧੯ ॥ ਅੰਗ 
ਸੈਗ ਹਮ ਰਹੈ' ਤੁਹਾਰੇ । ਲਰਹੁ ਤਹਾਂ ਬਹੁ ਧੈਰਜ ਧਾਰੇ? । ਸੁਨਿ ਬਿਸਮੇਂ 

ਸਿਖ ਧਾਇ ਪਹੁੰਚੇ । ਲਕਰੋ ਧਰਜੋ ਉਠਾਇ ਸੁ ਉਢੇ॥੨੦॥ਪੁਰਿ ਧੂਰਿ ਸੋਂ 

ਠੋਕਨਿ ਕਰੀ । ਅਗਨੀ ਤਬਹਿ ਪਲੀਤਾ ਧਰੀ । ਛੁਟੀ ਤੋਪ ਸਮ । ਅਵਨਿ 
ਹਲਾਈ । ਮਨਹੁਂ ਗਾਜ ਮੰਡਪ ਕੜਕਾਈ" ॥ ੨੧ ॥ ਹੁੜੇ ਲੋਹਗੜ ਮਹਿ 
ਭਣ ਜੇਤੇ।ਬਿਸਮਤਿ ਭਦੇ ਹਰਖ ਧਰਿ ਤੇਤੇ । ਚੜ੍ਹੀ ਚੋਂਪ ਚਿਤ ਭਰਿ ਭਰਿ 
ਡਾਂਹੀ । ਛੋਰਹਿੰ ਗੋਰੇ ਹੁਇ ਗਿਰ ਜਾਂਹੀ”॥ ੨੨ ॥ ਸ਼ਾਹੁ ਸੈਨ ਬਿ ਕਪਟ 
ਰਿ ਸੂਧਿ ਹੋਈ? ਮਾਨ ਅਦੇਭਾ । “ਨਾਂਹਿ ਤ ਸੁਪਤਿ ਪਰੇ ਗਹਿ 

੪। ਬਿਨਾ ਜੋਗ ਤੇ ਕਾਜ ਬਨੈ ਹੈਂ॥ ੨੩॥ ਕੋਰ ਹੋ!ਤ ਗੁਰੁ ਬਾਜ 
ਸਸੇਤਿ । ਗਹਿ ਲੇ ਚਾਲਤਿ ਅਨੰਦ ਸਮੇਤਿ ।ਸੋ ਨਹਿ ਦਗ਼ਾ ਭਯੋ',ਸੁਧਿ 

ਪਾਈ । ਜਿਨਹੁੰ ਅਗਾਰੀ ਤੋਪ ਚਲਾਈ ॥ ੨੪॥ ਅਬਿ ਧੋਂਸਨ ਪੰਰ ਦਬ 
ਹਨੀਜੈ ।-੫ਰਹਿ ਜੈਗ ਗਢੋ-ਸਧਿ ਦੀਜੇ?। ਇਮਿ ਉਰ ਤੇ ਸੰਭਿ ਕਪਣ 
ਨਿਵਾਰਾ। ਸਨਮੁਖ ਭਏ ਕ੍ਰੇਧ ਬਡਿ ਧਾਰਾ॥ ੨੫॥ ਭਰ &੮॥ ਹਨ| ਚੋਬ 
ਭਾਰੀ ਸੁ ਧੋ ਸੇ ਧੁੰਕਾਰੇ। ਬਡੋਂ ਬੀਰ ਬਾਂਕੇ ਬ੍ਕੈ' ਬਾਰ ਬਾਰੇ“ । ਕਲਾ ਪੈ ਜੜੇ 

ਮੋੜ ਤੋੜੇ ਧੁਕੰਤੇ । ਚਲਾਈ ਤੁਵੈਗੇ ਭਕੁਕੇ ਭਖੰਤੇ” ॥੨੬॥ ਨਿਸਾਂ ਕੂਰ 

"ਮਾਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਮੁਨਾਰੇ ਹਰੀ ਹੈ। “ਜਦ ਚਲਾਂਵਣੇ ਹਨ ਹਨ ਤਾਂ ( ਓਹੇ ਪਂਰ ) ਗੋਲੋ ਰੋਕੇ 
ਡਿਗਦੇ ਹਨ । “ਫੜ ਲੋਣੇ ਮੀ । ਕੌਮ ਬਣ ਜਾਣਾ ਸੀ । “ਓਹ ਦਸ਼ਾ (ਕਾਮਾੜਾਬ) ਨਹੀਂ ਹੋਯ॥ 
੬ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ (ਮਾਰ ਲੌ ਮਾਰ ਲੋ) ਬ ਬਾਰ ਬਾਰ । “ਬੈਦ੍ਹਕਾਂ (ਔਗ ਦ) ਫਖੂਕੇ ਭਖਦੀਆਂ ਹਨ । 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪਤਾ੫ ਸੂਰਜ। ____ ( ੨੮੧੧) ਰਾਸਿ ੬। ਅਸੂ ੬. ਅੱਧੇਰ ਹੋਯੋ ਗੁਬਾਰਾ” । ਉਠੀ ਧੂਰਿ ਪੂਰ ਛਯੋ ਗੈਨ ਸਾਰਾਂ।ਨ ਦੀਸੈ ਕਛੂ 
ਆਪਿ ਹਾਬੈਂ ਪਸਾਰੇ” । ਪਲੀਤਾਂ ਭਖੇ ਤੇ ਮਲੀਨੰ ਨਿਹਾਰੇ” ॥੨੭।।ਦਿਸ਼ਾ 
ਤਾਹਿ ਤਾਕੋ' ਚਲਾਵੈਂ ਤੁਵੈਗੇ। ਭਰੈ' ਫੇਰਿ ਛੋਰੈ' ਬਡੇ ੩ਗ ਮੈਗੇਕੜਾਕਾੜ 
ਨਾਦੇ“ਉਠਜੋ ਏਕ ਬਾਰੀ । ਇਤੇ ਲੋਹ ਕੋਟੈ ਬਕੈਂ“ਮਾਰਿ ਮਾਰੈ॥੨੮॥ਬਡੀ 
ਕਾਠਿ ਕੀ ੩੫ ਚੌਂਪੇ ਚਲਾਵੇਂ।ਬਡੇ ਦੰਗ ਬਾਂਪੇ ਜਹਾਂ ਸ਼ੱਤ ਆਵੈਂ”। ਪਖਾਟੈ 
ਕਿ ਈਟ ਬਨੌ ਤਾਂਹਿ ਗੋਰੇ । ਲਗੈ ਅੰਗ ਭੈਗੈਂ; ਉਡੈਂ ਸੂਰ ਘੋਰੇਂ॥੨੯॥ 
ਮਲੋਛਾਨਿ ਸੈਨਾਪਤੀ ਜਾਨਿ ਐਸੇ । “ਗੁਰੂ ਅ।੫ ਈਹ/,ਲਰੈਂ ਬੀਰ ਤੈਸੇ। 
ਕਰੋ ਕਯੋਂ ਨ ਹੱਲਾ/ਗਹੋ ਬੇਗ ਜਾਈ।ਰਮੂੰ ਸੰਗ ਯੋਰੀ,ਲਰੈ ਕੌਨ ਆਈ 
੩੦॥ ਕਹੇ ਤੇ ਚਲੋ ਲੋਹਕੋਟੈ੯ ਨਜੀਕਾ । ਛੁਟੈ ਬ੍ਰਿੰਦ ਗੋਰੀ ਮਚਜੋ ਜੁੱਧ 
ਨੀਕਾਂ । ਲਯੋ ਘੇਰਿ ਸੈਨਾ ਘਨੀ ਘੂਮਿ ਆਈ । ਵਿਰੈਂ ਚਾਰਿ ਪਾਸੇ ਪਰੈ ਨਾ 
ਦਿਖਾਈ ॥ ੩੧ ॥ ਦੋਹਰਾ ॥ ਮਚਜੋ ਲੋਹਗੜ ਜੈਗ ਇਮਿ ਭਯੋ ਸ਼ਬਦ ਬਿਕ- 
ਰਾਲ।ਮਨਹੁੰ ਭਾੜ ਧਾਨ' ਭੁਜੇ""ਤ ੜਭੜ ਭਈ ਬਿਸਾਠ ॥੩੨॥ ਪਾਧੜੀਦੈਦ॥ 
ਸੁਨਿ ਤਬਹਿ ਸ਼ਬਦ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਗਵਿੰਦ। ਮਨ ਮੈਂ ਸੁ ਜਾਨਿ ਦਲ ਹੈ ਬਿਲੋਦ। 
ਨਿਕਸੇ ਨਿਕੇਤ ਤੇ ਵਹਿਰ ਆਇ'ਸਭਿ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਅੰਗ ਲੀਨੇ ਸਜਾਇ॥੩੩॥ 
ਸਭਿ ਸਨਧਬੱਧ ਹਰੇ ਆਇ ਸੂਰ । ਬੋਲਤਿ ਗਰੂਰ ਗੁਰੁ ਕੇ ਹਦੂਰ । ਅਬਿ 
ਬਿਲਮ ਕਹਾਂ ਆਗਰਾ ਸੁ ਦੋਂਹ । ਜਿਸਤੇ ਮਲੇਛ ਗਨ ਮਾਰਿ ਲੋਹ ॥੩੪॥ 
ਤਿਸ ਸਸੈ ਗੁਰੂ ਹ੍ਰੈ ਕਰਿ ਇਕੰਤ । ਮੁਖਿ ਸੁਭਟ ਹਕਾਰਿ ਕੀਨਿਸਿ ਮਤੋਤ। 
ਇਕਿ ਮਹਾਂ ਬਲੀ ਪੈਂਦਾ ਪਠਾਨ । ਕੌ ਨਹੀ' ਬੀਰ ਤਿਸ ਕੇ ਸਮਾਨ॥੩੫॥ 
ਪੁਨ ਬਿਧੀਚੈਦ ਜੋਧਾ ਬਿਲੋਂਦ । ਲਖਿ ਦਾਵ ਘਾਵ ਔਰ ਨ ਮਨਿੰਦ"।ਬਹੁ 
ਚਤੁਰ ਸ਼ੱਤ ਹਿਤ ਰਚਿ ਉਪਾਇ । ਛਲ ਲੋਤਿ ਛਿਨਕ ਮਹਿੰ ਕਰਹਿ 
ਦਾਇ॥੩੬ ॥ਮੋਹਨ,ਰਪਾਠਨਵਲੂ,ਨਿਹਾਲ । ਇਹ ਚਤਰ ਸੂਰ ਚਾਤੁਰ 
ਬਿਸਾਲ ॥ ਬਿੱਦਯਾ ਤੁਵੇਗ ਕੀ ਅਧਕ ਜਾਨਿ । ਰਿ੫ ਸਮੁਖ ਦੇਖਿ ਘਰ 
ਦੇ ਨ ਜਾਨਿ ॥ ੩੭ ॥ ਇਕ ਸੁਭਟ ਪਿਰਾਣ' ਸ਼ਮਸਪੀਨ”। ਤੋਮਰ ਪਰਹਾਰ 
"ਰਾਤ ਵੇਠ ਅੰਧੋਰੇ ਵਿਚ ਗੁਬਾਰ ਹੋ ਗਿਆ । “ਅਕਾਸ਼ ਸਾਰਾ ਛਾ ਗਿਆ 1 ” ਹੱਥ ਪਸਰਿਆੰ 
ਨਹੀਂ ਦਿੱਸਦਾ । “ੋੜਾ ਜਿਹਾ (ਦਿਖਾਈ) ਦਿੰਦਾ ਹੈ । “ਸ਼ਬਦ । €ਲੋਹਗੜ ਵਿਚ ( ਸੂਰਮੇ ) 
ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ । “ਬੜੀਆਂ ਟੋਲੀਆਂ ਬੈਨ੍ਹੀਂ ਜਿਥੇ ਕੁ ਸ਼ੱਤ ਆਂਵਦੇ ਹਨ । "ਬਹੁਤੇ ( ਅ ) ਘੋੜੇ । 
“ਲੋਹਗੜ੍ਹ । "ਮਾਨੋ ਕੋਠ ਵਿਚ ਦਾਣੋਂ ਭੁੱਜਦੇ ਹਨ ।` "ਹੋਰ ਕੋਈ ਤੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ । "=ਜਿਸ 
ਦਾ ਦਾਹੜਾਂ ਵੱਡਾ ਹੈ (ਅ) ਸਮਸ=ਤੁਲ । ਪੀ=ਬਹੁੜੋ । ਨ=ਨਹੀਂ' ਹੈ । ਭਾਵ ( ਜਿਸ ਦੇ ) ਕੁੱਲ ਹੋਰ (ਕੋਈ) ਨਹੀਂ ਹੈ । 



ਸ੍ਰ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੨੮੧੨) ਰਾਸਿ ੬ । ਔੰਗੂ ੬, 

ਜਾਨਹਿ ਪ੍ਰਬੀਨ । ਪੁਨ ਕਰਹਿ ਖੜਗ ਕੇ ਦਾਵ ਘਾਵ। ਜਬਿ ਸੁਨਹਿ ਜੋਗ 

ਚਿਡਿ ਹੋਤ ਚਾਵ ॥ ੩੮॥ ਪੁਨ ਜੈਤ ਰੁ ਜਾਂਤੀ ਮਲਿਕ ਦੋਇ । ਤੀਰਨਿ 

ਪ੍ਰਹਾਰ ਸ਼ੱਤ੍ਰਨਿ ਪਟੋਇ । ਇੱਤਯਾਦਿ ਸੁਭਟ ਗਰ ਤੀਰ ਆਇ। ਹਯ ਪਰਿ 

ਅਰੋਹ ਬਿਤ ਕਿਤਿਕ ਥਾਇ॥੩੯॥ ਤੌੜੇ ਧੁਖਾਇ ਬਨਿ ਸਾਵਧਾਨ।ਬਿਚਿ 

ਤੁਪਕ ਬਰੂਦ ਗੁਲਕਾਂ ਠੁਕਾਨ" । ਭਟ ਕਿਤਿਕ ਦੁਗੁਲਕਾਂ ਬੀਚਿ 

ਪਾਇ। ਕਰਿ ਰਾਖਿ ਤਯਾਰ ਹਾਬਨਿ ਉਠਾਇ ॥੪੦॥ ਚੌਪਈ ॥ਨਿਜ ਸੈਨ 

ਪਤਿ ਸਤਿਗੁਰੁ ਹੇਰੇ।ਸਾਦਰ ਕਰੇ ਬਿਠਾਵਨਿ ਨੰਰੇ ।ਸਭਿ ਸੋਂ ਕਹਜੋ“ਕਰੈ' 

ਮਤ ਕੌਨ'੍ਰ। ਲਰਨਿ ਭਲੋ ਨਹਿੰ ਅੰਤਰਿ ਭੌਨ” ॥੪੧॥ ਪੁੰਰ ਕੌ ਤਯਾਂਗ 

ਚਲਹਿੰ.ਅਬਿ ਬਾਹਰਿ । ਬਿਰਹੈਂ ਹੇਰਿ ਮੈਦਾਨ ਸੁ ਠਾਂਹਰ'। ਰਾਤਿ ਅੰਧੇਰੀ 

ਸੂਝਤਿ ਨਾਂਹੀ । ਆਨਿ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ਹਿ ਰਿਪ ਘਰਿ ਮਾਂਹੀ ॥ ੪੨॥ ਅਪਨੋ ਪਰ 

ਕਾ ਲਖਯੋ ਨ ਜਾਈ । ਆਂਪਸਿ ਬਿਖੈ ਘਾਵ ਤਨ ਘਾਈ। ਦੂਰਿ ਦੂਰਿ 

ਜੋਧਾ ਘਿਰਿ ਜਾਇ”। ਤਬਿ ਲਚਿਬੇ ਕੌ ਹ੍ਰੈ ਨ ਉਪਾਇ ॥੪੩॥ ਪੂਰਿ ਮਹਿ 

ਲਰਨਿ ਦੋਸ਼ ਸਮੁਦਾਈ।ਹਮਰੋ ਮਤ-ਹ੍ਰੈ ਵਿਹਰਿ ਲਰਾਈ”-।ਚਵੈ ਹਯਨਿ 

ਪਰਿ ਰਿ੫ੁ ਗਨ ਮਾਹੈਂ । ਕਰਹਿ ਜੈਗ ਅਰੁ ਰਹੈਂ ਕਿਨਾਰੇ॥੪੪॥ਪੈਂਦੇਖਾਨ 

ਭਨੀ“ਇਹ ਆਛੇ । ਜੋ ਮਸਲਤਿ ਰਾਵਰਿ ਚਿਤ ਬਾਂਛਤਉ ਥਿਚਾਰਹੁ ਨਿਜ 

ਪਰਿਵਾਰ। ਇਸਿ ਕੀ ਰੱਛਕਾ ਬਨਹਿ ਉਦਾਰ ॥ ੪੫॥ ਇਨਹਿ ਨਿਕਾਂਸਹੁ 

ਕਰਹੁ ਅਗਾਰੀ । ਸਭਿ ਜੋਧਾ ਗਨ ਰਹੈ' ਪਿਛਾਰੀ। ਸਦਨ ਸਮਾਂਜ ਨ 

ਲਾਲਚ ਕਰੋ । ਸਕਲ ਸਕੇਲ ਏਕਿ ਬਲ ਧਰੋ ॥੪੬॥ ਸੌ ਅਸੁਵਾਰ ਸੈਗਿ 

ਇਨਿ ਰਹੈ । ਨਿਜ ਦਲ ਕੀ ਸਮੀਪਿਤਾ ਲਹੈ'। ਲਰਤਿ ਰਹੈਂ ਸ਼ੱਤ੍ਨਿ ਕੋ 

ਮਾਹੈ' । ਭਰਹਿੰ ਤੁਢੈਗਨਿ ਧਰਹਿੰ ਪ੍ਰਹਾਰੈਂ"॥੪੭॥ਲਰਤਿ ਜਿ ਆਗੈ
 _ ਪਾਛੈ 

ਹੱਲ" । ਤਬਿ ਕੁਟੰਬ ਸੇਂ ਭਟ ਸੋ ਮਿਲੋ । ਨਵਲਾਂ ਸੈਨਾਪਤੀ ਮਿਲਾਵਹੁ। 

ਇਸ ਕਾਰਜ ਪਰਿ ਤਿਹ ਠਹਿਰਾਵਹੁ” ॥ ੪੮ ॥ ਸੁੱਨ ਕਰਿ ਨੀਕੇ ਹਰਿ- 

ਗੋਵਿੰਦ ਨਵਲੇ ਕੋ ਦੇਕਰਿ੍ਭਟ ਬ੍ਰਿੰਦਭੇਜਨੋ ਸਭਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਕਾਸਨਿ। 

੧ਗੋਲੀਆਂ ਠੇਕੀਆਂ । “ਦੇ ਗੋਲੀਆਂ । =ਕੇਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ? “ਘਰ ਅੰਦਰ । “ਮੈਂਦਾਨ ਦੀ 

ਥਾਂ। “ਜ਼ਖਮ ਸਰਾਰ ਤੋ ਖਾਵਾਂਗੇ । (ਜੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹੋਕੇ ਲੜੀਏ ਤਾਂ) ਦੂਰ ਦੂਰ ਰੇਕੇ ਜੇਂਧੇ 

(ਵੈਰੀਆਂ ਵਿਚ) ਘਿਰ ਜਾਣਗੇ । "ਸਾਰੀ ਸਲਾਹ ਹੈ ਕਿ ਲੜਾਈ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇਂ । ਪਾਂਸੇ ਹੀ । 

੧੦(ਅਰੋ) ਧਰਕੇ ਮਾਰਨ । "ਭਾਵ; ਲੜਦੇ ਭਿੜਦੇ (ਅਸ) ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ( ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ) 

ਨਿਕਲ ਜਾਂਟੀਏ ਤਾਂ । 



ਸ਼ੀ ਗੁਰੇ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੨੮੧੩ ) ਰਾਸਿ ੬ । ਔਮੂ 7, 

“ਦਿਹ ਧੀਰਜ ਕੋ ਮਾਨਹਿੰ ਤਾਸ ਨ ॥੪੯॥ ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਰੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਰ੍ਿੰਬੇ ਖਸ਼ਟਮਿ ਖਾਸੇ 
“ਜੁੱਧ ੫ਸੇਗ ਬਹਨਨੇ ਨਾਮ ਖਸ਼ਟਮ ਅੰ£॥ ੬॥ 

ਹੈ (ਲੋਹਰੜ੍ਹ ਯੁੱਧ । ਬੀਬੀ ਵੀਰੇ ਘਰ ਰਹੀ] । 
ਦੋਹਰਾ । ਪਠ ਨਵਲੋ ਕੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਭਿ ਕੌ ਬਾਕ ਸੁਨਾਇ । “ਹੁਤੇ ਲੌਹ- 
ਗੜ ਕੇ ਬਿਥੈ ਪੰਦ ਬੀਸੁ ੩ ਟ ਭਾਇ” ॥੨॥ ਚੌਪਈ ॥ ਅਰੇ ਲਰੇ ਭਟ ਛੁਟੀ 
ਤੁਵੈਗੇ' । ੩੫ ਸ਼ਬਦ ਕੌ ਹੇਤਿ ਉਤੋਰੈ।ਤਿਨਹੁਂ ਰਥੀ ਅਫਟਕਾਇ ਲਰਾਈ। 
ਉਠਤਿ ਕੁਲਾਹਲ£ ਦੇਤਿ ਸੁਨਾਈ॥੨॥ ਕਬਿ ਲੋ ਅਰਹਿ $ ਸ਼ਾਹੁ ਦਲ 
ਭਾਰ/"। ਆਵਹਿ ਇਹਾਂ ਹੁਜੀਯਹਿ ਤਯਾਰਾਂ । ਮਹਾਂ ਤਿਮਰ ਇਕ ਨਿਸਿ 
ਅੰਧਯਾਰੀ । ੬0 ਖੁਰਨਿ ਤੇ ਖੇਹ ਉਡਾਰੀ ॥੩॥ ਬਾਂਧੇ ਦੁੰਗ ਮਿਲੇ ਸਭਿ 
ਰਹੀਯਹਿ ॥ ਪ੍ਰਿਥਕ ਹੋਨਿ ਕੋ ਕਿਮਿ ਨਹਿੰ ਚਹੀਯਹਿ। ਜਬਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 
ਸੂਰਜ ਕੋ ਪਾਵਹੁ । ਤਬਿ ਤੁਰਕਨਿ ਰਿਪੁ ਮਾਰਿ ਗਿਰਾਵਹੁ?” ॥੪॥ ਸੁਨਤਿ 
ਸੁਭਟ ਗੁਰੁ ਤੇ _ਲਲਕਾਰੇ।ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ | ਬਲ ਪਾਇ ਤੁਹਾਰੇ ।ਕਿਸਿ 
ਗਿਨਤੀ ਮਹਿੰ ਇਹ ਰਿਪ ਆਏ । ਹਮ ਮਾਗੰਹੇ ਲਵਪੁਰਿ ਕੋ ਜਾਏ॥ ਪ॥ 
ਦ੍ਰਗ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ਨਿ ਤੇ ਬਚਿ ਰਹੇਂ" । ਨਾਂਹਿ ਤ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਕਹੁ ਗਹੈ' ।ਜਬਿ 
ਚਮਕਹਿੰਗੇ ਖੜਗ ਕਰਾਲੇ । ਤਬਿ ਦੇਖਹੁ ਹੁਇ ਜੈਗ ਬਿਸਾਲੋ॥੬॥ ਪਨ 
ਸਭਿਗੁਰੁ ਸਿਖ ਅਪਰ ਪਠਾਵਾ । “ਮੰਦਰ ਗਮਨਹੁ ਬਿਲਮਿ ਨ ਲਾਵਾ। 
ਵਸਤੁ ਲੋਭਕੌ ਕਰੀਯਹਿ ਨਾਂਹੀ।ਪਰੀ ਰਹਨਿ ਦਿਹੁ ਸਭਿ ਘਰੁ ਮਾਂਹੀ॥੭॥ 
ਕਰਹੁ ਸ਼ੀਘ੍ਰਤਾ ਵਹਿਰ ਲਿਜਾਵਹੁ । ਪੰਥ ਰਾਮਸਰ ਕੇਰਿ ਸਿਧਾਵਹੁ । 
ਆਗਹਿ ਪਾਛਹਿ ਸੁਭਟ ਰਹੀਜਹਿ । ਬਿਢਿ ਕੁਟੰਬ ਸਗਰੋ ਲੇ ਲੀਜਹਿ।੮॥ 
ਪ੍ਰਥਮ ਨ ਤੁਪਕ ਚਲਾਵਹੁ ਕੋਈ । ਗਮਨਹੁ ਸ਼ਬਦ ਜਥਾ ਨਹਿ ਹੋਈ£॥ 
ਗਯੋ ਸਿੱਖ ਉਤਲਾਵਤਿ ਮੰਦਗਤਯਾਰੀ ਕਰਤਿ ਸਕਲ ਹੀ ਅੰਦਰ ॥ ੯॥ 
ਇਕ ਸਿੱਖ ਕੌਲਾਂ ਕੇਰਿ ਅਗਾਰਮਭੇਜਜੋ ਸਤਿਗੁਰੁ ਲੜਾਵਨ ਵਾਰ। ਜਾਇ 
ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਕ ਸੁਨਾਏ । “ਲੋਭ ਨ ਕਰਹੁ ਵਸਤੁ ਸਮੁਦਾਏ ॥ ੧੦ ॥ ਸਭਿ 
ਤਜਿ ਨਿਕਸਹੁ ਬਿਲਮਿ ਨ ਕੀਜੋ । ਸੇਨ ਸਮੀਪਿ ਅਈ ਲਖਿ ਲੀਜੈ?। 

ਅਰੁ ਡੋਰੇ ਗਨ ਆਏ । ਕਹਿ ਬਹੁ ਬਾਰੀ ਤਰਤ ਚ਼ਢਾਏ ॥੧੧॥ 
ਅਤਿ ਦਮੋਂਦਰੀ ਦੁਖੀ ਥਿਚਾਰੀ । ਪੁੱਤ ਬੜਾਹ ਬਿਘਨ ਭਾ ਭਾਰੀ। ਕੌਨ 

“ਡਰ ਨਾ ਮੰਨਣ । ੨੫ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੂਰਮੇ । <ਹੌਲਾ । “ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਅੜਨਰੋਂ, ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਦਲ 
ਭਾਰੀ ਹੈ । “ਕਿਲੇ ਵਿਚ ਕੜਕੇ (ਭਾਵੇਂ) ਬਚ ਰਹਿਣ । “ਭਾਵ ਮਲਕੜੇ। 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੨੮੧੪ ) ਫਸਿ ੬ । ਅੰਹੂ 7. 

ਕੌਨ ਵਥੁ" ਚਿਤਵਤਿ ਖਰੀ । ਤ੍ਰਾਸਤਿ ਸਗਰੀ ਤਯਾਗਨਿ ਕਰੀ॥੧੨॥ 

ਸਭਟਨਿ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਲੀਨਿ । ਸੈਗ। ਤੁਰੇਗ ਅਰੂਢਨਿ ਕੀਨਿ । ਭਰਯੋ 

ਸਦਨ ਸਭ ਵਸਤੂ ਕੇਰਾ । ਕਰਿਕੈ ਤਯਾਗ ਚਲੇ ਬਿਨੁ ਦੇਰਾਂ ॥੧੩॥ਜਬਿ 

ਦਮੋਦਰੀ ਸਮੈਦਨ ਚਰੀ । ਮਰਵਾਹੀ ਸਮੈਦਨ ਬਿਬ ਬਿਰੀ” । ਨਾਨਕੀ 

ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਲੀਨੇ । ਢਢਿ ਡੋਰੇ ਪਰਿ ਚਲਿਬੋ ਕੀਨੇ ॥ ੧੪ ॥ ਦਾਸੀ 

ਦਾਸਨਿ ਕੇ ਸਮੁਦਾਈ।ਚਲੇ ਸੈਗਿ ਨਹਿ ਬਿਲਮਿ ਲਗਾਈ।ਰਾਤਿ ਅੱਧੇਰੀ 

ਪੰਥ ਨ ਸੂਝਤਿ । ਗਮਨਤਿ ਰਾਮਤਾਲ ਮਗ ਬੂਝਤਿ ॥ ੧੫॥ ਆਪਸਿ 

ਮਹਿ ਇਤਿ ਉਤਿ ਹੁਇ ਚਾਲੇ । ਸੈਘਨੇ ਬ੍ਰਿੱਛ ਖਰੇ ਬਹੁ ਡਾਲੇ। ਚਲਿਬੇ ਕੋ 

ਮਗ ਬੜੋ ਨ ਜਹਾਂ । ਨੀਠ ਨੀਠ ਗਮਨਤਿ ਕੇ ਤਹਾਂ॥੧੬॥ ਜਾਇ ਰਾਂਮ- 

ਸਰ ਪਰ ਥਿਰੁ ਹੋਏ । ਸੁਭਟ ਸੁਚੇਤ ̀ ਬੀਰ ਰਸ ਭੋਏ। ਉਤ ਕੌਲਾਂ ਆਂ 

ਮਿਲਿਬੋ ਕੀਨਿ । ਗੁਰੁ ਪਰਿਵਾਰਹਿ ਸੈਗ ਪ੍ਰਬੀਨ ॥੧੭॥ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਗੋਵਿੰਦ 

ਢਿਗ ਸੁਧਿ ਆਈ । ਕਰੀ ਸ਼ੀਘੂ ਹੀ ਅਪਨਿ ਚਢਾਈ। ਪ੍ਰਥਮ ਅਕਾਲ 

ਤਖਤ ਕੇ ਥਾਈਂ । ਹਯ ਆਰੂਢੇ ਗ੍ਰੀਵ ਨਿਵਾਈ ॥ ੧੮ ॥ ਪੌਰ ਦਰਸ਼ਨੀ 

ਬੈਦਨ ਕੀਨਿ । ਚੱਲੋਂ ਪ੍ਰ ਦਛਨਾ' ਦਿਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਬੀਨ । ਫਿਰਿ ਆਏ ਦੁਖਭੋਜਨਿ 
ਬੋਰਿ। ਡੋਢ ਜਾਮ ਤਬਿ ਜਾਮਨਿ ਹੇਰਿ" ॥ ੧੯॥ ਗੁਰੂ ਕਹਜੋ “ਆਧੇ ਰਹੁ 
ਚਰੇ“।ਅਰਧ ਸ਼ਨਾਨ ਤਾਲਿ ਲਿਹੁ ਕਰੇ।ਸੋ ਸਨੱਧ ਹੁਇ ਹਯ ਜਬਿ ਚਰੈ। 

ਪੁਨ ਸੋ ਅਰਧ ਸੁਚੇਤ ਕਰੈਂ॥੨੦॥ ਇਮਿ ਕਹਿ ਆਪ ਕੀਨਿ ਇਸ਼ਨਾਨ 

ਬਸਤ ਸ਼ਸਤ ਪੰਹਰੇ ਬਿਧਿ ਨਾਨਾ । ਵਿਰਤ ਪ੍ਰ ਦਫਨਾ ਚਲਿ ਕਰਿਆਏ। 
ਪੋਰ ਦਰਸ਼ਨੀ ਸੀਸ ਨਿਵਾਏ॥ ੨੧ ॥ ਅੰਦਰ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਗਏ। ਦੈ 
ਕਰ ਬੈਦਿ ਬੈਦਨਾ ਕਿਏਖਰੇ ਹੋਇ ਗੁਰ ਸਭਿਨਿ ਅਗਾਰੀ। ਬਿਨਤੀ ਲੋ 

ਕਰਿ ਨਾਂਮ ਉਚਾਰੀ ॥ ੨੨॥ ਫਪ ॥ “ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜੋਤਿ ਹੋਤਿ ਨਿਤ 
ਸਿੱਖ ਸਹਾਯਕ । ਬਿਘਨ ਮਿਫਾਇ ਅਨੇਕ ਏਕ ਚਿਤ ਸਿਮਰਿ ਸੁਭ- 
ਯਕ'। ਦੁਰਜਨ ਕੌ ਸਮੁਦਾਇ ਆਇ ਤਿਨ ਤਤਛਿਨਿ ਘਾਯਕ'। ਦੁਸ਼ਰ 
ਅਰਿਸ਼ਟ ਨਿਵਾਰਿ ਧਾਰ ਕਰ ਸਦਾ ਬਚਾਯਕ" । ਜਗ ਨਾਯਕ ਨਾਯਕ 

"ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਢੀਜ਼ (ਲੈ ਚਲਾ) । “ਰਥ ਵਿਚ ਦੋਵੇਂ ਬੈਠੀਆਂ । “ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਵੇਲ । “ਰਾਤ 
ਦੇਖੀ । “(ਪੇੜਿਆਂ) ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਰਹੇ । ਤਿਆਰ ਬਰਤਿਆਰ । ?(ਦੋ) ਇਕ ਚਿਤ ਹੋਕੋ ਸੁਭਾਵਕ 
ਹੀ ਸਿਮਰੇ । ਆਇਆ ਹੈ ਵੋਰੀਆਂ ਦ। ਸਮੂਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਮਾਰ ਢਿਓ । ੯ਧੱਬ ਧਰਕੇਂ 
(ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ) ਸਦਾ ਬਚਾਂਵਦੇ ਹੇ । 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੨੮੧੫) ਰਾਸਿ ੬। ਅੱਸੂ? _ 

ਪ੍ਰਭੋ!ਵਿਭੋ ਰੂਪ ਦਾਯਕ ਬਿਜੈ'।ਰਘਨਾਯਕ ਸਾਯਕ ਬਚਨ ਰਚਨ ਅਨੰਦ- 
ਸਦ ਜੇ ਅਜੈ॥੨੩॥ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਕੁਲ ਚੋਦ ਬੈਦਿ ਕਰ ਬੈਦਨ ਮੋਰੀ । ਦੰਦ 
ਬਿਲੈਦ ਨਿਕੈਦ,ਕੌਦ ਸੁਖ ! ਸ਼ਰਨੀ ਤੋਰੀ । ਦੀਨ ਬੰਧੁ, ਗੁਨ ਸਿੰਧੁ, ਪੰਧ 
ਗਤਿ ਕੋ ਦਿਖਰਾਵਤਿ'।ਜਸੁ ਬਿਸਾਲ, ਅਰਿ ਘਾਲਿ, ਘਾਲਿ ਦਾਸਨ ਮਨ 
ਭਾਵਤਿ'ਜਰ ਐਜਰ ਗੋਇ ਉਰ ਅਜਰ ਮਹਿੰ,ਨਹਿ ਦਿਖਾਇ,ਅਸ ਮਤਿ 
ਗਹੇ'/ਬਰ ਬਦਨ ਸਦਨ ਸੁਖ ਬਰ ਦਿਹੋ ਲਹੋਂ' ਬਿਜੈ ਰਿਪੁ ਦਲ ਦ3<॥ 
੨੪॥ ਕੁਲ ਭੱਲਯਨਿ ਕੇ ਮੌਰ ਔਰਿ ਸਮਸਰ ਨਹਿ ਜਨਿਯਤਿ । ਦਾਤਾ 
ਮਹਿਦ ਉਦਾਰ ਸਾਰ ਦਾਸਨਿ ਦੇ ਭਨੀਯਤਿ। ਬਾਈਸ ਮੰਜੀ ਦੀਨ ਕੀਨ 
ਸਿਖ ਦਾਸ ਨਿਹਾਲਾ । ਨਿਵੈਂ ਜਗਤਿ ਦਰਬਾਰ ਧਾਰਿ ਇੱਛਾ ਸੁ ਬਿਸਾਲ॥ 
ਪਿਖਿ ਪ੍ਰੇਮ ਨੇਮ ਬਿਨੁ 'ਛੇਮ ਦੇ, ਇਮਿ£ ਕੀਰਤੀ ਬਹੁ ਸਜੈ।ਸ਼ਰੀ ਅਮਰਦਾਸ 
ਗੁਨ ਰਾਸਿ ਬਰ ! ਬਰ ਦੇਵਹੁ-ਰਿਪ ਤੇ ਬਿਜੈ-॥੨੫॥ਚੌਥੇ ਸਤਿਗੁਰੁ ਭਏ 
ਲਏ ਜਸੁ ਜਗਤਿ ਉਜਾਲਾ।ਸਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕੇ ਬਸੀ ਦੇਤਿ ਬਰ ਹੋਇ ਕ੍ਰਿਪਾਲ। 
ਮਾਯਾ ਬਿਖੈ ਅਲੋਪ ਛੇਪ ਨਹਿ ਕਿਸਹੂੰ ਕਾਲਾ । ਸਦਾ ਸੱਚਿਦਾ ਨੰਦ, 
ਬੈਦਿ ਪਦ'"ਭਏ ਨਿਹਾਲਾ।ਨਿਤ ਨਮਹਿ ਨਮਹਿ ਪੁਨ ਪੁਨ ਨਮਹਿ,ਮਹਿ 
ਸਹਿ ਮਹਿਮਾਂ ਮਹਾਂਬਰ"ਕਰ ਜੋਰਿ ਨਿਹੋਰਤਿਬਿਜੇ ਦਿਹੁ ਗੁਰੁਰਾਂਮਦਾਸ 
ਸ਼੍ਰ.ਬਦਨਬਰ"॥੨੬॥ਭਗਤ ਭਾਵਨਾ ਭਰਨਿ ਹਰਨਿ ਭੈ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵੇਤ। 
ਸ਼ਰਨਿ ਸੂਰ, ਪ੍ਰਣਿਪੂਰ,ਮੁਕਤਿਦਾਯਕਸਭਿ”ਂਸੈਤਾ"੫੦ਉ੫ਕਾਰੀ ਧੀਰ 
ਭੀਰ ਨਿਤ ਸਿੱਖਨਿ ਕੇਰੀ।ਕਰਤਿ ਉਧਾਰ ਉਦਾਰ'' ਬਿਦਤ ਜਿਤਿ ਕਿਤ 
ਮਹਿ ਹੇਰੀ"'।ਸ਼ਰੀ ਅਰਜਨ ਸਿਰਜਨਿ ਸ਼੍ਰੋਯ ਜਨ ਨਮੋਨਮੋ ਪਗ ਸਤਿਗੁਰੂ 

"ਜਗਤ ਦੇ ਸ੍ਹਾਮੀਆੰ ਦੇ ਸਾਮੀ ਹੇ ਪੂਰੋ ! (ਆਪ ਦਾ) ਫੂਧ ਸਾਰੇ ਵਿਆਪਕ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਜੈ ਦੇ 
ਦਾਤੇ ਹੇ । ”ਰਾਮਚੇਦੁ ਦੇ ਬਾਨਾਂ (ਵਤ ਆਪ ਦੇ) ਬਚਨ (ਅਸੋਘ ਹਨ) ਅਨੰਦ ਤੇ ਜੋ ਦੇ ਆਪ 
ਰਚਨਹਾਰੇ ਹੈ ਤੇ ਅਜੈ ( ਆਪ ਦਾ ਸਨੂਪ ) ਹੈ । ₹ਮੂਕਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਦਿਖਾਂਵਦੇ ਹੇ ( ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ) । 
$ਦਾਸਾੰ ਦੀ ਘਾਲਣਾ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ) ਭਾਂਵਦੀ ਹੈ । “ਜਰਕੇ ਅਜਰ (ਭਾਵ ਸਿੱਧੀਆਂ) ਗੁਪਤ ਰਝੀਅੰ 
ਹਨ; ਹਿਰੰਦੇ ਰੂਪ ਵਿਹੜੇ ਵਿਚ; ਤੇ ਦਿਖਾਈਆੰ ਨਹੀਂ; ਸੋਸੀ ਸ#ਮਤੀ ਧਰੀ 8] ਜਿਲ੍ਹਾਂ ਨੇ । 
“(ਆਪਣੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਣ ਮੁਖੋ' ਹੇ ਸੁਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਵਰ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਫੜੇ ਪਾਵਾਂ ਵੈਰੀਆਂ ਦ। 
ਦਲ ਨਾਸ਼ ਕਰਕੇ । “ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਹੇ ਜਾਦੇ ਹੇ । ਨੋਮ ਬਿਨਾ ਨਿਗਾ ਪ੍ਰੇਮ ਤੱਕ 
ਕੇ 2 । “ਇਉਂ । "“ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਰਨ ਪੈਂਦੇ । 'ਪ੍ਰਿਬਵੀ ਤੇ ਮਹਿਮਾਂ (ਆਪ ਦੀ) ਬੜੀ_ ਭਾਰੀ 
ਹੈ । "(ਆਪਣੇ) ਨ੍ਰੇਸ਼ਟ ਸੁਖ ਤੋਂ । "੧ਸਾਰੇ ਮਤਾਂ ਨੂੰ । "$ਮੁਕਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਦਾਤੇ ਹੋਕੇ । 
੧੫ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ । 7 ਪਾ:-ਸਮ । 



ਸਰੀ ਗੁਰ ਪੂਭਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੨੮੧੬) ਰਾਸਿ ੬ । ਅਸੂ? 

ਅਬਿ ਸ਼ੱਤ ਜੀਤਿ ਕੀ ਕਾਮਨਾ; ਹਤੇਂ;ਪਲਾਵਹਿੰ ਸਮ ਰੁਰੂ'॥੨੭॥ਦੋਹਰ। 

ਸੁਨਿ ਉਸੌਤਤਿ ਕੌ ਝਿਹ ਸਮੈ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਮਾਂਹਿ। ਗਿਰਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ 

ਸੁਨੀ “ਕਰਹੁ ਤੁਰਕ ਗਨ ਦਾਹਿ॥ ॥੨੮॥ਪ੍ਥਮ ਜੋਗ ਤੁਮ ਤੇ ਉਠ੍ਯੋ” ਲਰੈ' 

ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਲ । ਸਨੋ ਸਨੇ ਗਨ ਤੁਰਕ ਕੀ ਉਖਰਹਿੰ ਜਰਾਂ ਬਿਸਾਲ 

॥੨੯॥ ਲਹਹੁ ਬਿਜੇ ਰਿ੫ ਬਿੰਦ ਤੇ ਨ੍ਹ੍ਭੈ ਹਤਹੁ ਹਥਿਯਾਰ । ਮਾਰਿ ਮਲੋ- 

ਛਨਿ ਸੈਨਿ ਕੌ ਲੀਜਹਿ ਬਿਜੈ ਉਦਾਰ ॥੩੦॥ ਸੁਨਿ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਜੀ 

ਨਮੋ ਕਰੀ ਕਰ ਜੋਰਿ । ਪਰਮ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਿ ਨਿਕਸਿ_ ਤਬਿ ਵਿਰੇ ਪ੍ਰਦਛਨਾ 
ਓਰਿ ॥੩੧॥ ਚਤਰ ਪ੍ਰਕਰਮਾ ਕਰਿ ਫਿਰੇ ਕਰਿ ਬੈਦਨ ਦਰਬਾਰ । ਪੌਰ 
ਦਰਸ਼ਨੀ ਆਇ ਕੈ ਸਿਰ ਧਰਿ ਨਮਹਿੰ ਉਦਾਰ॥੩੨॥ ਕਰਯੋ ਹਕਾਰਨਿ 

ਹਯ ਬਲੀ ਆਯੋ ਤਹਿ ਤਤਕਾਲ । ਆਰੋਹਨਿ ਸਤਿਗੁਰੁ ਭਦੇ ਧਨਖ 

ਕਠੋਰ ਸੈਕਾਲਿ॥੩੩॥ਚੈਚਲ ਬਲੀ ਤੁਰੇਗ ਬਹੁ ਕੀਮਤਿ ਜਿਸ ਕੀ ਲਾਘ। 

ਗਰ ਮਨ ਸੋਂ ਲਯ ਲੀਨਿ ਹੁਇ" ਚਲਤਿ ਜਬਾ ਅਭਿਲਾਖ॥੩੪॥ ਗੋਲ" 

ਚਮੂੰ ਕੋ ਸੈਗਿ ਲੈ ਹੋਇ ਗੁਰੂ ਸਵਧਾਨ । ਚਾਹਤਿ ਭੇ ਸੈਗ੍ਰਾਮ ਕੋ ਗਏ ਰਾਮ- 
ਸਰ ਬਾਨ ॥੩੫॥ ਕਰੀ ਸੈਭਾਰਿ ਪ੍ਰਵਾਰ ਕੀ ਸ਼ੀ ਸਤਿਗੁਰੁ ਤਿਸਿ ਕਾਲ। 

=ਇਕਿ ਵੀਰੋ ਕੀ ਸੁਧਿ ਨਹੀ' ਔਰ ਸਕਲ ਹੈ 'ਨਾਲ॥੩੬/ਗੁਡੀਯਾ ਰਹੀ 
ਸੈਭਾਲਤੀ ਬੀਬੀ ਬੀਚ ਅਗਾਰ। ਰਾਖਤਿ ਪ੍ਾਨਨਿ ਜੋ ਜਿਨ੍ਹੈ-ਐਸੇ 

ਕਰੋ ਬਿਚਾਰ । ॥੩੭॥-ਮਾਤਾਂ ਸਮੁਝ੍ਯੋ ਹੋਇਗੀ ਦੁਸਰ ਮਾਤਾ ਸੈਗ। ਯਾਂਤੇ 

ਭੂਲੀ ਸਦਨ ਮੈਂ=ਲਯਾਵੇ ਕੌਨ ਨਿਸੈਗ॥੩੮॥ ਸਿੰਘੇ ਪ੍ਰੋਹਤ ਕੋ ਕਹਯੋ- 
£ਬਾਬਕ£# ਸੈਗਿ ਸਿਧਾਰਿ । ਆਨੋ ਬੀਬੀ ਕੋ ਇਹਾਂ ਸਫਲੈ ਜਨਮ 

ਡੁਹਾਰਿ॥੩੯॥ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੁ ਆਗਤਾਂ ਤੇ ਦਲੇ ਹਾਥ ਬੈਦੂਕਨਿ ਧਾਗਿ।ਸ੍ਰੀਨਾਨਕ 

ਸਿਮਰਤਿ ਰਿਦੈ ਕਾਰਜ ਲਯਾਵਹਿੰ ਸਾਰ ॥੪੦॥ ਦਈ ਨਿ ਸ਼ਾਨੀ ਸਿਮਰਨੀ 
ਕਹਜੋ ਜਿ ਹੁਇ ਭਟ ਭੇਰਿ । ਤਪਕ ਅਵਾਜ਼ ਕਰੀਜਏ” ਪਠਹਿੰ 
ਬੀਰ ਬਿਨੁ ਦੇਰਿ॥੪੧॥ਘਿਰਿਬੇ ਤੇ ਚੌਕਸ ਰਹਹੁ ਦਾਵ ਘਾਵ ਕਰਿ ਜਾਇ। 
ਬੀਰ ਸਹਾਇਕ ਸਭਿ ਖਰੇ ਸੁਨਤਿ ਸ਼ੀਘੂਰਤਾ _ਆਇੰ”॥ ੪੨ ॥ ਦੋਨਹੁੰ 

ਜੋਧਾ ਧੀਰ ਧਰਿ ਗਏ ਤੁਰੇਗ ਧਵੀਇ । ਸਤਿਗੁਰੁ ਕਰਤਿ ਪ੍ਰਤੀਖਨਾਂਖਰੇ 

"ਫੌੜ ਜਾਣ ਹਰਨਾਂ ਵਾਂਗ । “ਭਾਵ ਜੈਗ ਦ। ਅਟੇਭ ਤੁਸਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ । “ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਜੀ । "ਗੁਰੂ 
ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਨਾਲ ਤਦਾਕਾਰ ਹੋਕੇ । “ਜੇਥਾ ! ਰਬਾਬੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ । ?ਬੈਦੂਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ 
ਕਰਨੀ । “ਆਵਣਗੇ (ਤੁਹਾਡ) ਸਹਾਵਿਤਾ ਨੂੰ) । ੯ਉਫੀਕ । 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੨੮੧੭) ਰਾਸਿ ੬ । ਅੱਸੂ ਦ, 

ਭਏ ਝਿਸਿ ਬਾਇ॥ ੪੩॥ ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਰੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਿੰ਼ੇ ਖਸਟਮਿ ਰਾਸੇ_'ਜੁੱਧ' _ਪ੍ਰਸੈਗ ਪਰਨਲੈ 

ਨ ੮. [ਬੀਬੀ ਵੀਰੋ ਜੀ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ] । 
ਦੋਹਰਾ॥ ਇਤਿ ਸਤਿਗੁਰ ਇਹ ਬਿਧਿ ਕਰੀ ਨਿਕਸੇ ਮੰਦਿਰ ਛੋਰਿ। ਉੜ 
ਲਸ਼ਕਰ ਸਭਿ ਝ੍ਕ ਪਰੋ ਜੈਗ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਘੋਰ" ॥ ੧ ॥ ਚੌਪਈ ॥ ਸ਼ਲਖ 
ਤੁਵੈਗਨਿ ਬ੍ਰੰਦ ਚਲਾਈ । ਬੀਚਿ ਲੋਹਗੜ ਮਾਰਿ ਮਚਾਈ । ਇੜਿ ਉੜਿ 
ਘੇਰਿ ਲੀਨਿ ਜਬਿ ਗਾਵੇ। ਦਾਰੁਨ ਜੋਗ ਮਚਜੋ ਰਿਸ ਬਾਢੇ ॥੨ ॥ ਅਲਪ 
ਭੀਤ ਚਹੁੰ ਦਿਸ਼ਿ ਮਹਿ ਤਾਂਹਿ । ਓਟਾਂ ਹਿਤ ਬਚਾਵ ਕੁਛ ਨਾਂਹਿ'। ਕੇਤਿਕ 
ਢਿਰ ਸੋ ਲਰੇ ਜੁਝਾਰੇ । ਨੇਰੇ ਢੁਕਿ ਲੀਨਿਸਿ ਸਭਿ ਮਾਰੇ॥ ੩॥ ਅੰਤ ਸਸੈ 
ਕਰਵਾਰ ਪ੍ਰਹਾਰੈ”। ਹਤੇ ਅਨੇਕ ਕਹਾਂ ਲਗ ਮਾਰੈ' । ਗਿਰੇ ਜੂਝ ਕਰਿ ਜੈਗ 
ਮੜਾਰਾ। ਇਮਿ ਜਬਿ ਲਰਤਿ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਮਾਰਾਂ ॥ ੪ ॥ ਅਧਿਕ ਅੰਧੇਰਾ 

_ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਿ ਨ ਪਰੈ । ਜਾਨਯੋ ਇਹਾਂ ਨ ਕੋ ਅਥਿ ਅਰੈ।ਸਤਿਗੁਰੁ ਕੇ ਮਹਿਲਨਿ 
ਕੋ ਗਏ। ਕਿਤਿਕ ਸੁਧਾਸਰ ਦਿਸ਼ਿ ਕੌ ਅਏ॥ ੫॥ ਸੂੰਨੋ ਹੇਰਿ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ੇ 
ਜਾਈ । ਕੋਸ਼ਟ ਭਰੇ ਪਰੇ ਜੁ ਮਿਠਾਈ । ਹੁਤੇ ਛੁਧਾਤੁਰ ਤੁਰਕ ਘਨੇਰੇ । 
ਲਵਪੁਰਿ ਅਚਜੋ ਚਢੇ ਜਿਸ ਬੇਰੇ ॥ ੬ ॥ ਲੇ ਲੇ ਕਰਿ ਬਿਸਾਲ ਪਕਵਾਨ 

ਹਰਖਭਿ ਹੋਤਿ ਲਗੇ ਮਿਲਿ ਖਾਨਿ । ਅਪਰਨਿ ਕੌ ਬੁਲਾਇ ਢਿਗਿ ਲੋਤਿ 
। ਖ਼ਾਨਾ ਖਾਹ” ਆਪਿ ਤਹਿੰ ਦੇਤਿ ॥ 7॥ 'ਗੁਰੁ ਨਹਿ ਇਹਾਂ ਭਾਜਿ ਕਰਿ 
ਗਯੋ । ਪਰਯੋ ਸਮਾਜ ਲੁਟਜੋ ਸਭਿ ਲਯੋ?। ਇਮਿ ਸਗਰੇ ਪੁਰਿ ਮਹਿ 
ਵਿਰਿ ਗਏ। ਖੋਜਤਿ ਵਿਰਹਿੰ ਨ ਕਿਤ ਦਿ੍ਸ਼ਰਏ ॥ ੮ ॥ ਧਰਯੋ ਹਰਖ 
ਤੁਰਕਨਿ: “ਬਿਨੁ ਲਰੇ। ਫੜੇ ਲਈ ਬਿਨੁ ਮਾਰੇ ਮਰੇ?। ਇਮਿ ਨਹਿ 
ਜਾਨਤਿ ਮੂਰਖ ਕਾਚੇ ।-ਪ੍ਰਾਂੜਿ ਹੋਤ ਲੌ ਹਮ ਹੈ' ਬਾਚੇ-॥੯॥ ਪਸਰੀ ਸੈਨਿ 
ਸੁਧਾਸਰ ਤੀਕਾਂ । ਫਿਰਹਿ ਤਿਮਰਿ ਮਹਿੰ, ਦਿਖਤਿ ਨ ਨੀਕਾਂ ।ਕੂਲੋ 
ਬਿਚਰਤਿ ਉਚੇ ਬੋਲਤਿ੍ਿ । ਬੀਬਿਨਿ ਬਿਖੈ ਬ੍ਰਿੰਦ ਭਟ ਡੋਲਤਿ ॥ ੧੦ ॥ 
ਇਤਨੇ ਮਹਿੰ ਦੋਨਹੁ ਗੁਰੁ ਸੂਰੇ। ਬਾਬਕ ਅਰ ਸਿੰਘਾਂ ਰਿਸ ਪੂਰੇ । ਬੀਬੀ 
ਕੋਰਿ ਮਹਿਲ ਤਰ ਗਏ । ਜੋ ਸੋਚਤਿ ਬੈਠੀ ਦੁਖ ਮਏ ॥ ੧੧॥ ਬਹੁ ਬਿਧਿ 
ਚਿਤਵਤਿ ਰਿਦੇ ਬਿਚਾਰੀ । ਤਰੇ ਬਿਰੇ ਲੋ ਨਾਮ ਪੁਕਾਰੀ। “ਆਵਹੁ ਸ਼ੀਘ੍ਰ 
ਗੁਰੂ ਸਿਮਚੇਤੇ । ਕਜੋ' ਕਰਿ ਬੈਠੀ ਹੋਇ ਨਿਚਿੰਤੇ? ॥੨੨॥ ਨਹਿ ਪਤਿਯਾ- 

"ਭਜਾਨਕ (ਮਚ ਗਿਆ) । "ਬਚਾਉ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ । “ਤਲਵਾਰ ਮਾਰਦੇ ਹਨ । 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸ਼ੂਰਜ। - __ (੨੮੧੮) ਰਾਸਿ ੬ । ਅਸ ੮, 

ਵਤਿ ਪਤਾ ਨ ਪਾਵੈ'।-ਸ਼ੱਤ੍ ਸੈਨ ਨਹਿ ਗਹਿ ਲੈ ਜਾਵੈ-/ਹੋ ਤਮ ਕੌਨ?” 

ਬੁਝਨਾ ਕੀਨੀ । “ਜਥਿ ਲੋ ਨੀਕੇ ਲੇਉ' ਨ ਚੀਨੀ ॥੧੩॥ ਤਬਿ ਲੋ ਨਹੀਂ 

ਕਿਵਾਰ ਉਘਾਰੌ । ਬੈਠੀ ਇਹਾਂ ਪ੍ਰਾਨ ਹਨਿ ਡਾਰੋਂ? । ਸਿੰਘ ਤਬਹਿ ਸਿਮ- 

ਰਠੀ ਦੀਨਿ । “ਇਹੁ ਗੁਰ ਕਰ ਕੀ ਲੇਵਹੁ ਚੀਨਿ”॥ ੧੪॥ ਦੀਪਕ ਕੈ 

ਪਰਕਾਸ਼ ਨਿਹਾਰੀ।ਭਈ ਰਿਦੇ ਮਹਿ ਆਨੰਦ ਭਾਰੀ।ਜਬੈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਪਿਤ 

ਨਿਰਖਾਏ। ਉਤਰਿ ਅਗਾਰ ਕਿਵਾਰ ਬਿਲਾਏ” ॥ ੧੫॥ ਤਬਿ ਚਢਾਇ 

ਚਾਲੋ ਜੁਗ ਬੀਰ । ਸਨੈ ਸਨੈ ਹਯ ਕੀ ਗਤਿ ਧੀਰ । ਸੈਨਾ ਆਗੇ ਮੁਗ਼ਲ 

ਪਠਾਨੀ। ਇਤਿ ਉਤਿ ਫਿਰਤਿ ਮਨਹੁ ਬਵਰਾਨੀ ॥੧੬॥ ਆਇ ਸੁਧਾਸਰ 

ਡਟ ਲਗਿ ਫਿਰੇ । ਫਤੇ ਜਾਨਿ ਮਨ ਆਨੰਦ ਭਰੇ । ਪੌਰ ਦਰਸ਼ਨੀ ਘੋਰਾਂ 

ਬਰਜੋ। ਉਤਰਜੋ ਮੁਗ਼ਲ ਬੀਰ ਤਹਿ ਬਿਰਯੋ॥ ੧੭ ॥ ਇਹ ਦੋਨਹੁੰ ਆਵਤਿ 

ਤਿਸ ਜਾਨੇ । ਹਯ ਪਗ ਧਰਿ ਧਰਿ ਸ਼ਬਦ ਉਠਾਨੋ“। ਚਮਕ ਮੁਗ਼ਲ ਤਬਿ 

ਡੋਮਰ ਗਹਜੋ ।“ਅਹੋ ਕੌਨਿ ਤੁਮ $” ਬਲ ਭਰ ਕਹਯੋ ॥ ੧੮॥ ਬਾਬਕ 

ਭਨਮੋ “ਆਪਨੇ ਭਾਈ । ਬਿਰੇ ਰਹੋ ਰਾਖਹੁ ਤਕਰਾਈ । ਖੋਜਡਿ ਗੁਰੁ ਕੌ 

ਖਿਚਰਤਿ ਸਾਰੇ ।ਤੁਮ ਨੇ ਅਬਿ ਲੋ ਨਹੀਂ ਨਿਹਾਰੇ??॥ ੧੯ ॥ ਇਮ ਕਹਿ 

ਢਲੋ ਜਾਤਿ ਅਗੁਵਾਏਮੁਗ਼ਲ ਬਰੋਬਰ ਕੋ ਜਬਿ ਆਏ।ਚਰਜੋ ਖਰੋ ਸਾਯੁਧ 

ਸਵਧਾਨਾ । ਤਬਿ ਸਿੰਘੇ ਮਨ ਐਸੇ ਜਾਨਾ॥੨੦॥-ਚਮੂੰ ਇਹਾਂ ਲਗ ਪਸਰੀ 
ਸਾਰੇ । ਹੋਇ ਨ ਅਸ ਭਿਰ ਪਰਹਿੰ ਅਗਾਰੇ-। ਔਚਕ ਹਯ ਕੀ_ਬਾਗ 

ਉਚਾਈ । ਕਰਯੋ ਤੇਜ ਕੁਛ ਚਲਯੋ ਪਲਾਈ ॥ ੨੧॥ ਬੀਬੀ ਕੇ ਪਗ 

ਭੂਖਨ ਛਨਕੇ । ਚਲਤਿ ਬੈਂਗ ਤੇ ਮਿਲਿ ਮਿਲਿ ਠਨਕੇ” । ਤਿਨ ਕੌ ਸ਼ਬਦ 
ਮੁਗ਼ਲ ਸੋ ਸੁਨਿ ਕੇ । ਦੌਰਾ ਕਰਕੋ ਉਚ ਬਚ ਭਨਿਕੋ॥੨੨॥“ਆਵਹੁ ਧਾਇ 
ਸੁਭਟ ਹਮ ਸੈਰੀ । ਹੁਇ ਸੁਚੇਤ ਬਨ ਤੇਜ਼ ਤੁਰੈਗੀ” । ਦੁਸ਼ਮਨ ਬਿਚ ਤੇ 

ਜ਼ਾਤਿ ਪਲਾਏ । ਗੁਰੂ ਕਬੀਲੇ ਲੋਤਿ ਲੰਘਾਏ ॥ ੨੩॥ ਰੌਂਕਹੁ ਜੇ ਲੋਨੋ ਹੈ 
ਬਾਜਨਤੁ ਮਿਲ ਜੈ ਹੈ ਅਪਨ ਸਮਾਜ'ਏਵ ਪੁਕਾਰਤਿ ਮੂਰਖ ਮਾਨੀ'। 

ਹਯ ਕੋ ਪ੍ਰੰਰਤਿ ਭ' ਅਗੁਵਾਨੀ ॥੨੪॥ “ਜਾਨਿ ਨ ਦੇਉ ਦੁਬੇਲਾ ਤੋਹੀ" 

੧ਭਰੋਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ ਜਿਤਨਾ ਚਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਲੋੱਦੀ । "( ਬੀਬੀ ਨੇ ਮਾਲਾ ) ਦੇਬੀ । 

ਬਵੇਪੀ। “ਘਰੇ ਉਤਰ ਕੇ ਝੂਹਾ ਖੌਲ੍ਰਿਆ । ਪਘੋੜੇ ਦੇ ਖੇਤ ਧਰਤੀ ਤੇ ਧਰਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠੀ । 

੬ਮਾਧੋ ਵਿਚ ਖਹਿ ਕੇ ਖੜਕ ਪਏ । “ਘੋੜੇ ਤੇਜ਼ ਕਰਕੇ । “ਅਪਟੇ ਸਾਂਬੀਆਂ ਨਾਲ ਜਾ ਮਿਲੂ । 

€$ਕਾਰੀ। "ਤੁਹਾੰ ਵੋਹਂ ਨੰ । [ਪੰਜਾਬੀ-ਦੁਬੇਲਾ=ਘੋੜਾਂ ਜਿਸਦੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਦੇ ਅਸਵਾਰ ਹੋਣ 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾ੫ ਸੂਰਜ । (੨੮੧੯) ਚਾਸਿ ੬ । ਅ1€. 

ਉਤਰ ਛੌਰ ਅਬਿ ਸੁਟਬ' #ਹੋਹੀ"।ਤ)ਖਨ ੜੌਮਰ ਹਾਬ ਉਭਰ।ਕਰਤਿ 

ਨੋਰ ਚਾਹਸਿ ਤਬਿ ਮਾਦਾ ॥ ੨੫ ॥ ਨਿਜਿ ਤੁਰੈਰ। ਕੋ ਹੜਿ ਕਰ ਚਾਬਕ। 

ਸਿੰਘੇ ਕਹਨੋ “ਪਿਖਦਿੰ ਕਿਯਾ ਬਾਬਕ ! ਆਵੜਿ ਦੁਸ਼ਟ ਚਲਜੋ ਮਮ 

ਓਰਾ । ਮੇਰੋ ਅਹੈ ਦੁਬੇਠਾ ਘਰਾ” ॥ ੨੬ ॥ ਤੁਪਕ ਤਾਪ ਤਿਹ ਧਰਿ ਕਰਿ 
ਧੀਰ । ਹਤਹੁ ਰਿਦਾ ਦਿਵ ਹ੍ਰੋ ਕਰ ਬੀਰ । । ਇਸ ਕੌ ਮਾਰਿ ਨਿਵਾਰਨਿ 

ਕਰੀਅਹਿ।ਅਪਰ ਨ ਅਪਨੇ ਨਿਕਟਿ ਨਿਹਰੀਅਹਿ” ॥੨੭॥ ਸੁਨਿ ਬਾਬਕ 

ਤਬਿ ਤਾਰ ਤੁਢੈਗ।ਲਖਯੋ ਚਲਤਿ ਹਯ ਖਰਕੇਂ ਸੈਗਘਨੇ ਤਿਮਰ ਤੇ 

ਈੀਖਹਿ ਥੋਰਾ। ਤਊ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਓਰ ਸੁ ਜੋਰਾ॥੨੮॥ ਹਯ ਕੁਦਾਇ ਕਰਿ 

ਨਿਕਟਿ ਪਹੁਚ॥ ਖਰੋ ਹੋਹੁ ਅਬਿ ਰਹੈ' ਨ ਸੂਚਂ।ਸੁਨਿ, ਸਨਮੁਖ ਨੌਜਾਂ 
ਕਰ,ਆਯੋਨਿਕਟਿ ਹੋਇ ਕਰਿ ਚਹਤਿ ਚਲਾਯੋ॥੨੯॥ ਤਬਿ ਬਾਬਕ ਨੇ 

ਬੰਭਿ ਪਲੀਤਾ” । ਹਤਜੋ ਦੁਸ਼ਟ ਕੇ ਹੁਇ ਨਿਰਭੀਤਾ । ਲਗੀ ਦੁਗੁਲਕਾਂ 
ਛੁਟਿ ਕਰਿ ਛਾਤੀ । ਹਯ ਤੇ ਉਛਰਜੋ ਧਰਾ ਪਪਾਂਤੀ'॥੩੦॥ ਮਨਹੁ ਮਤੋਗ 

ਸ਼ੇਰ ਨੰ ਮਾਰਾਂ । ਕਿਧੋਂ ਗਾਜ _੩ੇ੯ ਗਿਰਜੋ ਮੁਨਾਰਾ । ਕੈ ਸਮੂਲ ਝ੍ਛਿ 
ਬਾਯੂ ਡਾਰਾ । ਬਹੋ ਰੁਧਰ ਘਾਯ ਸੁ ਭਭਕਾਰਾ" ॥ ੩੧ ॥ ਛੁਟੜੋ ਤੁਰੈਗ 
ਧਾਇ ਕਿਤ ਗਯੋ । “ਹਾਇ ਹਾਇ” ਬੋਲਭਿ ਮ੍ਰਿਤੁ ਭਯੋ। ਨ੍ਹ੍ੈ ਹੋਇ ਕਰਿ 

ਚਲੇ ਅਗਾਰੀ । ਦੂਰ ਰਹੀ ਸੈਨਾਂ ਰਿ੫ ਭਾਰੀ ॥੩੨॥ ਸਤਿਗੁਰ ਕੌ ਇਤਿ 

ਹੀ ਦਿਸ਼ ਧਤਾਨ । ਸੁਨੀ ਅਵਾਜ਼ ਤੁਪਕ ਕੀ ਕਾਨ । ਨਿਜ _ਸੁਭਟਨਿ ਸੋਂ 

ਗਿਰਾਂ ਉਚਾਰੀ । “ਲਿਹੁ ਸੁਧ ਤੂਰਨ ਹੋਇ ਅਗਾਰੀ ॥ ੩੩॥ ਦੋਨਹੁੰ ਬੀਰ 
ਨਹੀਂ ਘਿਰਿ ਜਾਇ । ਤੁਰਕ ਫਿਰਤਿ ਇਤ ਉਤ ਸਮੁਦਾਇ”। ਪੈਂਦੇਖਾਨ 
ਹੁਕਮ ਸੁਨਿ ਚਲਜੋ । ਸੂਰਨ ਕੋ ਗਨ ਤੂਰਨ ਮਿਲ੨ੋ॥੩੪॥ਤੁਪਕ ਤਕਾਰ 

ਕਰਿ ਭੈ ਸਮੁਹਾਈ । ਤੰਦ ਤੁਰੈਗਨਿ ਚਲੇ ਧਵਾਈ । ਜਹਿੰ ਲਗ ਦੋਨਹੁਂ 
ਮਿਲੇ ਨ ਬੀਰ । ਤਹਿੰ ਲਗ ਜਾਹਿੰ ਚੀਰ ਅਰਿ ਭੀਰ ॥ ੩੫ ॥ ਇਮ ਗੁਰ 
ਕੋ ਦਲ ਜਥਿ ਉਮਡਾਯੋ । ਤਬਿ ਲਗ ਸਿੰਘਾ ਬਾਬਕ ਆਯੋ/ਸਰਬ ਹਕੀ- 

੧ਉਤਰ ੫6) ਛੋੜ (ਖੜ ਨੂੰ) ਨਹੀਂ ਤਾੰ ਹੇਠਾਂ ਲੁੱਫ ਲਵਾਂਗਾ ( ਤੋਮਰ ਮਾਰ ਕੇ )/ “ਦੇ ਸਵਾਰਾਂ 
ਹੇਠ ਦਾ ਘੋੜਾ । “ਬੈਦੂਕ ਨੂੰ ਤਪਾ ਕੇ (ਭਾਵ ਪਲੀਤਾ ਦਾਗ ਕੇ) । “ਈਦੂਕ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰੀ 
ਹੋਈ ਸੀ । “ਚਲਦੇ ਘੌੜੇ ਦੇ ਖੜਾਕ ਨਲ ਜਾਣਿਆਂ (ਕਿ ਵੈਰੀ ਕਿੱਥੇ ਕੁ ਹੈ) । ਉਹ ਵੈਰੀ) 
ਆਇਆ । “ਪਲੀਤਾ ਦਾਗਿਆ । "ਡਿੱਗ ਪਿਆਂ ਧਰਤੀ ਤੇ । ੰਬਿਜਲੀ ਨਾਲ । "ਭਕ ਫ਼ਕ 
ਕਰਕੇ ਜ਼ਖਮ ਤੋਂ ਲਹੂ ਚਲਿਆ । ਸਪ£-ਸੁਚਬੈ। 



ਸ੍ਰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੨੮੨੦ ) ਰਾਸਿ ੬। ਅੱਸੂ ੯. 

ਕਤ ਭਈ ਸੁਨਾਈ । “ਸਾਧ ਸਾਧ! ਸੁਨਿ ਗੁਰੂ ਅਲਾਈ ॥ ੩੬॥ ਭਏ 
ਨਿਹਾਲ ਅਨੰਦ ਸਮੁਦਾਈ।ਹਲਤਿ ਪਲਤਿ ਮਹਿ ਰਹੇ ਸਹਾਈਤਬਿਲੋ 
ਪਹਿਰ ਰਾਤਿ ਰਹਿ ਗਈ ।-ਮਚਹਿ ਜੈਗ-ਗੁਰ ਉਰ ਲਖਿ ਲਈ ॥੩੭॥ 
-ਯਾਂਤੇ ਸਭਿ ਪਰਵਾਰ ਸਿਧਾਰੈ।ਰਹਿੰ ਨਰ ਨਿ ਕਟਿ ਜਿ ਸ਼ਸਤ੍ਰਨਿ ਧਾਰੈਂ-। 
ਇਮ ਬਿਚਾਰਿ ਗੁਰਬਾਕ ਉਚਾਰਾ । ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਚਲਨਿ ਨਿਰਧਾਰਾ ॥ 
੩੮॥ ਹੋਤਿ ਪ੍ਰਤਿ ਲਗ ਚਲਹੁ ਝਬਾਲ।ਸਪਤ ਕੋਸ ਪਰ ਗ੍ਰਾਮ ਬਿਸਾਲ । 
ਲਾਵਾਂ ਵੇਰਨ ਕੋ ਦਿਨ ਆਜੁ। ਉਤਰਿ ਕਰਹੁ ਸਭਿ ਬਯਾਹ ̀ ਸਮਾਜੂ॥੩੯॥ 
ਸਰਪੀ ਸਿਤਾ ਆਦਿ ਵਥੁ ਸਾਰੀਂ । ਕਰਿ ਖਰੀਦ ਰਚੀਯਹਿ ਸਭਿ ਤਜਾਰੀਂ। 
ਅਪਰ ਨ ਚਿੰਤਾ ਚਿਤ ਮਹਿ ਕਰੋ।ਹੋਨਿਹਾਰ ਇਮ ਹੀ ਉਰ ਧਰੋ ॥ ੪੦॥ 
ਹਮ ਭੀ ਪਹੁੰਚਹਿੰ ਗੇ ਤਿਸ ਕਾਲਾ । ਵੇਰੇ ਫੇਰਹਿ ਗ੍ਰਾਮ ਝਬਾਲਾ” । ਸਭਿ 
ਕੁਟੌਬ ਇਤ ਭੋਜਨ ਕਰਯੋ । ਪੁਨ ਕੌਲਾਂ ਕੇ ਸੈਗ ਉਚਰਜੋ ॥ ੪੧॥ “ਪੁਰਿ 
ਕਰਤਾਰ ਬਸਹੁ ਅਬਿ ਜਾਇ। ਜਥਿ ਲਗ ਹਮ ਨ ਮਿਲਹਿੰ ਢਿਗ ਆਇ। 
ਈਹਾਂ ਸੈਗ ਨ ਬਨਹਿੰ ਬਿਚਾਰ । ਪਰਹਿ ਜੁੱਧ ਜੋਧਾ ਬਰਿਆਰਿ” ॥੪੨॥ 
“ਮਿਲਹੁ ਸ਼ੀ ਕਹਿ ਬਦਨ ਧਾਰੀ । ਕਛੁ ਨਰ ਲੋ ਕਰਿ ਪੰਥ ਪਧਾਰੀ । 
ਜਾਇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ੀ ਪੁਰਿ ਕਰਤਾਰਗਿਗੁਰ ਕੀ ਚਿੰਤਾ ਰਿਦੇ ਮਾਰ ॥੪੩॥ ਇਤ 
ਦਮੋਦਰੀ ਆਦਿ ਕੁਟੰਬ । ਪਰੇ ਪੰਥ ਚਲਿ ਤਜਯਾਂਗ ਬਿਲੈਂਦ । ਦੁਖਤਿ 
ਬਿਸਾਲ ਸਚਿੰਤਾ ਤ੍ਰਾਂਸ । ਪਿਖਿ ਕੁਲੂਤ ਲੇ ਦੀਰਘ ਸ੍ਰਾਸ॥੪੪॥ਏਕ ਜਾਮ 
ਮੰਹੈ ਪਹੁੰਚੇ ਜਾਈ । ਤਬਿ ਲੋ ਉਦੇ ਭਯੋ ਦਿਨਰਾਈ । ਤਿਨ ਪੀਛੇ ਗੁਰ 
ਗਿਰਾ ਉਚਾਰੀ । “ਗਮਨਹੁੰ ਸਿੱਖ ਬਰਾਤ ਅਗਾਰੀ ॥ ੪੫॥ ਇਤ ਆਵਤਿ 
ਕੌ ਦੇਹੁ ਹਾਇ । ਗ੍ਰਾਮ ਬਾਲ ਤਿਨਹੁੰ ਲੋ ਜਾਇ । । ਸੁਨਤਿ ਗਯੋ ਸਿਖ 
ਹਯ ਕੋ ਪ੍ਰੇਰਾ । ਜਿਤਿ ਬਰਾਤ ਕੋ ਆਵਨ ਹੇਰਾ ॥ ੪੬॥ ਇਮਿ ਕਰਿ 
ਸਤਿਗੁਰ ਭਦ ਨਿਸੈਗ। ਉਠੀ ਚੌਂ੫ਪ ਚਿਤ ਕਰਿਬੇ ਜੰਗ । ਸਰਬ ਸੂਰ 
ਠਾਂਢੇ ਸਵਧਾਨਾ । ਚਾਹਤਿ ਤੁਰਕਨ ਕੇ ਹਨਿ ਪ੍ਰਾਨਾਂ ॥ ੬7॥ ੪੩ ਘੂ ੩੩ 
ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੂਰਜ ਰ੍ਰਿੰਥੇ ਖਸ਼ਟਮ ਰਾਸੈ 'ਜੁੱਧ' ਪ੍ਰਸੇਗ ਬਰਨਨੰ ਨਾਮ ਅਸ਼ਟਮੇ ਅੰਜੂ ॥੮ ॥ 

ਗੜ ਯੁੱਧ] 1 <, [ਲੋਹਗ 
ਦੋਹਰਾ ॥ ਜਿਤਿ ਕਿਤਿ ਕਰਿ ਪਰਵਾਰ ਨਿਜ ਉਚਿਤ ਜੰਗ ਕੇ ਹੋਇ।ਭਏ 

"ਬਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ । “ਭਾਵ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜੁੱਧ ਤ੍ਰਮੀ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰਕੇ ਜੈਗ ਕਰਨ ਲਈ 
ਜੋਗ ਹੋਂਏ=ਬੇਫਿਕਰ ਹੋਕੇ ਲੜਨ ਜੇਗੇ ਹੇ ਗਏ। ਵੱਪ:-ਸਦਾਈ । 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੨੮੩੧) ਗੰਸਿ ੬ । ਅੰਜੂ ੯ 

ਨਿਸੇਸੈ ਲਰਨ ਕੌ ਰਿਸੇ ਬੀਰ ਸਭਿ ਕੋਇ" ॥੧॥ ਰਸਾਵਲ ਛੈ੮॥ ਉਦੈ ਚੈਦ 
ਹੋਵਾ । ਗੁਰੂ ਗੈਨ ਜੋਵਾ” । ਕਛੂ ਭਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਾ । ਦਿਖਜੋ ਆਸ ਪਾਸਾ ॥ ੨॥ 
ਨਿਦੇਸੈ ਬਖਾਨੀ” । ਪਜਤੇ ਸੂਰ ਤ ਮਾਨੀ£ । ਲਰੋ ਜਾਇ ਆਗੇ । ਮਹਾਂ ਕ੍ਰੋਧ 
ਪਾਗੇ” ॥੩॥ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰੇ" (ਚਲੋ ਬੀਰ ਭਾਰੇ।ਅਹੈ ਨਾਮ-ਭਾਨ੍ਹ-ਚਮੂ= 
ਨਾਥ ਜਾਨੂੰ< ॥੪॥ ਲਈ ਸੈਨ 'ਸੈਗਾ ।ਧਵਾਏ ਤੁਹੈਗਾਂ । ਤੁਫੈਗੈਂ ਮੈਭਾਰੀ।. 
ਸੁ ਧੋਂਸਾ ਧੁਕਾਰੀ ॥੫॥ ਬਜੀ ਬੈਬ ਦੀਹਾ” । ਸੁਨੀ ਦੂਰ ਜੀਹਾ” । ਪਹੂੰਚੇ 
ਅਗਾਰੀ । ਰਿਸੇ ਸੂਰ ਭਾਰੀ ॥ ੬॥ ਤੁਵੈਗੈ' ਚਲਾਈ। ਸੁ ਨਾਦੈ ਉਠਾਈ। 
ਮੁਖ “ਮਾਰ ਮਾਰਾ! । ਕਰੀ ਏਕ ਬਾਰਾਂ ॥ ੭ ॥ ਸੁਨਜਯੋ ਸ਼ਾਹ ਸੈਨਾ । ਜੁ ਹੈ 
ਬੀਚ ਐਨਾ । ਸੁ ਮੰਚੇ ਡਸਾਏ। ਪਰੇ ਨੀਂਦ ਪਾਏ ॥੮॥ ਸੁਨੋ ਤੇ ਨਗਾਰ॥ 
ਉਠੇ ਕੋਪ ਧਾਰਾ । “ਗੁਰੂ ਨਾਂ ਪਲਾਯੋ"” । ਅਬੈ ਕੋਪ ਆਯੋ"॥੯॥ ਕਰੋਬੇਗ 
ਭਯਾਰੀ? । ਚਵੇ ਬੀਰ ਭਾਰੀ । ਪੁਰੀ ਛੋਰਿ ਚਾਲੇ । ਧਰੇ ਤੇਗ਼ ਢਾਲੇ ॥੧੦॥ 
ਸੁ ਆਏ ਅਗਾਏ।ਜਹਾਂ ਨਾਦ ਪਾਏ” । ਚਵੇ ਚੈਦ ਛੋਟਾ।ਐਧੇਰੈ ਨ ਮੋਫਾ” 
॥੧੧॥ਕਿਤੀ ਦੂਰ ਹੇਰੇ । ਭਏ ਖਾਨ ਨੇਰੇ । ਕੜਾ ਕਾੜ ਗੋਰੀ। ਇਕੌ ਬਾਰ 
ਛੋਰੀ ॥ ੧੨ ॥ ਲਗੀ ਸ਼ੱਤ੍ਰ ਅੰਗ । ਸੰਭਾਰੀ ਤੁਵੈਗਾ । ਦੁਹੂੰ ਓਰ ਬਾਲੀ । 
ਉਠੀ ਜਾਗ ਜ੍ਰਾਲੀ'॥੧੩॥ ਕੜਾ ਕਾੜ ਮਾਢੇ । ਲਗੇ ਲੋਹ ਆਂਚੇ' । ਫੁਟੇ 

_ਅੰਗ ਜੋਧਾ । ਗਿਰੇ ਹੀਨ ਬੋਧਾ' ॥੧੪॥ ਲਗੇ ਘਉ ਘੂਮੇ'”। ਲਿਟੇ ਬ੍ਰਿੰਦ 
ਭੂ ਮੇ। ਗਿਰਜੋ ਸ੍ਰੋਣ ਚਾਲ'। ਤੁਰੇਗਾਨਿ ਡਾਲ ॥ ੨੫॥ ਜਥਾ ਧਇ 
ਆਏ । ਤਥਾ ਘਾਂਵ ਘਾਏ”” । ਰਹੇ ਠਾਂਢਿ ਫੇਰਾ । ਗੁਰੂ ਜੋਰ ਹੇਰਾ" ॥੧੬॥ 
ਨਹੀਂ ਪਾਇਘਾਲੇ।ਅਗਾਰੀ ਨ ਚਾਲੇ”੧ਮੁਖੰਂ ਤੋਰਿ ਗੇਰਾਂਥਿਰੇ ਤਾਂਹਿ 
ਬੇਰਾ ॥ ੧੭॥ ਮਚਜੋ ਜੈਗ ਭੀਮੰ। ਤਜੇ ਨਾਂਹਿ ਸੀਮੰ”।ਬਡੀ ਮਾਰ ਹੋਈ। 

“ਸਾਰੇ । 2ਅਕਾਸ਼ ਦੇਖਿਆ । ਆਗਿਆ ਕਹੀ; ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ । “ਜਿਤਨੇ ਸੂਰਮੇ ਬਹਾਦਰ ਹਨ। 
“ਵੰਗਾਰੇ ਹੋਏ । ਝਸੈਨਾਪਤਿ ਜਾਣੋ । “ਭਾਰੀ ਡੈਕਾ । "ਦੂਰ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । (ਅ) ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ । 
ਦਜੇ ਘਗਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਹੈਸੀ । “ਓਦੌੜਿਆ ਨਹੀਂ` ਜੇ । "ਕੋਧ ਕਰਕੇ ਆਯਾ ਹੈ (ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ) । 
"ਜਿਥੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਸੁਣੀ ਸੀ । "੧ਸੋਟ। (ਭਾਵ ਗਾੜ੍ਹਾ) ਅੰਧੇਰ: ਨਹੀਂ” ਸੀ । 
ਅਗਨੀ ਭੜਕ ਉਠੀ । "ਲੋਹਾ ਗਰਮ ਹੋਯਾ । #ਬੇਸੁਧ ਹੋਕੇ । "“ਜ਼ਖਸੀ ਹੋ ਦੱਕਰ ਖਾਕੇ। 
੧੯ਡਿਗਿਆਂ ਦਾ ਲਹੂ ਦੱਲ ਪਿਆ । "੬ਘੋੜੇ ਬੀ (ਮਰਕੇ) )' ਗਿਰ ।(ਅ) ( ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ) 
ਘੋੜੇ ਅਗੇ ਕੀਤੇ। ਜ਼ਖਮੀ ਕੀੜੇ। ੧੧ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਲ ਦੇਖ ਲਿਆ । “ਪੈਰ ਨਾ ਪੱਟਣ 
ਦਿੰਤੇ(ਤੁਰਕਾਂ ਨੂੰ) । “ਅਗੇ ਨਾ ਚੱਲ ਸਕੇ । ”$ਮਹ ਫੈਨ ਭੈਨ ਕੇ ਡੇਰੇ । ““ਹਦ ਨਾ ਛੱਡੀ । 



ਹੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੨੮੨੨ ) ਰਸੋਸ ੬ । ਅੰਸੂ ੯. 

ਮਲੋਛੀ ਖਰੋਈ" ॥ ੧੮ ॥ ਤੁਰੌਗੇ ਧਵਾਏ । ਤੁਢੇਗੈ ਚਲਾਏ । ਨਿਜੈਰੇ” 
ਬਚ/ਏ। ਇਤੈ ਉਤ ਜਾਏ ॥੧੯॥ ਗੁਰੂ ਕੇਰ ਸੂਰੇ । ਤਬੈ ਕ੍ਰੋਧ ਪੂਹੇ।ਅਗਾਰੀ 
ਸੁ ਚਾਲੇ । ਤੁਫੈਗੀ ਸੈਭਾਲੇ ॥ ੨੦ ॥ ਵੈਹਚਾ ॥ ਡ੍ਟੁਪਟ ਭਣ ਲਟ ਪਫ 
ਲਿਟੇ ਸਟ ਪਟ ਭੇ ਭਟ ਜੁੱਟ । ਅਣਕ ਅਟਕ ਕਫਿ ਕਟਿ ਮਿਟੈ' ਚਫਪਟ 
ਕੱਟਾ ਕੁੱਟ' ॥ ੨੧ ॥ ਪਾਧੜੀ ਫੈਦ ਜਬਿ ਮਚਜੋ ਜੋਗ ਦਾਰੁਨ ਮਹਾਂਨ। 
ਪਿਖਿ ਮੁਗ਼ਲਸਖਾਂ ਤਬਿ ਲੀਨਿ ਜਾਨਿ । “ਬਹੁ ਲਰੈ ਜੁੱਧ, ਗੁਰ ਨਹਿੰ 
ਪਲਾਇ? । ਨਿਜ ਮੁਖੀ ਬੀਰ ਲੀਨੇ ਬੁਲਾਇ ॥੨੨॥ਸਨਮਾਨ ਸਾਥ ਸਭਿ 
ਕੋ ਕਹੇਤਿ । “ਸਵਧਾਨ ਖਾਨ ! ਹੂਜੈ । ਅਚਿੰਤ । ਅਬਿ ਕਰਹੁ ਜੁੱਧ ਨਹਿ 
ਮਿਟਹੁ ਬੀਗਨਹਿੰ ਬਡੀ ਚਮੂੰ ਗੁਰ ਕੇਰਿ ਤੀਰਿ॥੨੩॥ ਇਮਿ ਕਹਿ ਪਠਾਨ 
ਭੇਜੇ ਬਿਲੈਦ । ਕਰਿ ਤਯਾਰ ਤੁਪਕ ਢਿਗ ਆਇ ਬ੍ਰਿੰਦ । ਅਰੁ ਰਹਜੋ ਸੁ 
ਭਾਨ ਜਹਿੰ ਬਿਸਾਲ । ਨਹਿ ਤਜਹਿ ਥਾਨ ਰਿਪੁ ਹਨਤਿ ਜਾਲ॥੨੪॥ ਉਤ 
ਸ਼ਮਸ ਖਾਨ ਛੋਰੀ ਤਵੈਗ। ਬਹੁ ਆਨਿ ਖਾਨ ; ਕਰਿ ਅਪਨਿ ਸੰਗ । ਦਹੇਂ 
ਦਿਸ਼ਨਿ ਬਿਖੈ ਗੁਲਕਾਂ ਲਚੀਤਿ । ਹੁਇ ਅੰਗ ਭੰਗ ਕੂ ਮੈਂ' ਗਿਰੌਤਿ੨੫॥ 
ਉਤ ਤੁਰਕ ਨਾਮ ਜਿਹ ਸ਼ਮਸ ਖਾਨ । ਗੁਰ ਸੁਭਣ ਇਤੇ ਭਾਨ ਜੁਆਨ । 
ਲਲਕਾਰ ਬੀਰ ਦ੍ਹੁੰ ਢਿਸ਼ਨਿ ਦੋਇ। ਗਨ ਤੁਪਕ ਚਲਾਇ ਲਗਿ 
ਘਾਇ ਸੋਇ£॥ ੨੬ ॥ ਭੁਜੈਗ ਪੂਯਾਤ ਫੈਦ॥ ਚਲਾਈ ਤੁਵੈਗੈਂ ਦੁਹੂੰ ਓਰ ਢ੍ੂਕੇ ਰ੍ 
ਮਹਾਂ ਨਾਦ ਹੋਯੋ ਮਿਲੇ ਬੀਰ ਕੂਕੇ । ਗਿਰੇ ਜਜੋਂ ਮੁਨਾਰੇ ਪਰੋ ਪ੍ਰਾਨ ਖੋਏ 
ਮਨੋਂ ਤੈਗ ਥੈ ਕੈ ਥਕੇ ਆਨਿ ਸੋਏ॥ ੨੭॥ ਪਰੇ ਕੀਨ ਹੱਲਾ ਮਲੋਛੀ = 
ਧਾਈ” । ਇਡੈ ਮਾਰ ਗੋਰੀਨਿ ਐਸੀ ਮਚਾਈ" । ਕਿਨੁੰ ਆਨਿ ਨੌਜਾਂ ਉਭਾਰੇ 
ਪ੍ਰਹਾਰਾਂ । ਕਿਨੂੰ ਚਾਂ੫ ਤੇ ਬਾਨ ਕੋ ਐੱਚਿ ਮਾਰਾਂ ॥੨੮॥ ਕ੍ਰਿਪਾਨੈਂ ਲਈ 

"ਖੜੀ ਹੋਈ ਮਲੇਛੀ (ਸੈਨਾ ਤੇ) । “ਅਪਣੇ ਅੰਗ । (ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਕੇ) ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਸੂਰਮੇ 
(ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ) ਹੇਠ ਉਤੇ ਲਿਟ ਗਏ) (ਜੇ) ਸੂਰਮੇ (ਅਗੋਂ ਆ) ਜੁੱਦੇ ਓਹ ਸਟਪਵਾ ਗਏ 
(ਘਬਰਾ ਕੇ ਖਿਲਬਿਲ ਵਿਚ ਪੈ ਗਏ, ਕੁਛ ਘਬਰਾ ਵਿਚ ਅਗੋਂ ਅੜੇ, ਓਹ) ਅੜ ਅੜ ਕੇ 
(ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਾਲ) ਕਟੇ ਜਾਕੇ ਮਰੇ; ਐਸੀ ਫੁਰਤੀ ਦੀ ਕਟਾਕੁਣ (ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਮਾਰ) ਹੋਈ । 
$ਅੰਗ`ਟੁਟਦੇ ਹਨ ਤੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗਦੇ ਹਨ । “ਦੋਹਾਂ ਤਰਫਾੰ ਤੋਂ ਦੋਵੇ । ਲਗਦਿਆੰ ਓਹ 
ਜ਼ਖਮੀ (ਕਰ ਦੇਂਦੀ ਹੈ) । “ਮਲੇਛੀ (ਸੈਨਾ) ਧਾਕੇ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਆ ਪਈ । ਦਇਧਰੇ' (ਗੁਰੂ 
ਜੀ ਦੀ ਸ਼ੈਨਾ ਨੇ) ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਐਸੀ ਮਾਰ ਮਚਾਈ । ੯ਉਭਾਰਕੇ ਮਾਰਿਆ । 

ਦਂਪਾ:-ਬਾਨ ਐੱਚੇ ਪੂਹਰਾ । 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪਤਾ੫ ਸੂਰਜ । ( ੨੮੨੩ ) ਰਾਸਿ ੬ । ਸਮ ੯ 

ਧੂਹ ਮਜਾਨੈ' ਸ ਨੰਗੀ । ਖਿਚ ਖੈ'ਚ ਬਾਹੈ' ਭਏ ਬੀਰ ਜੈਗੀ । ਬਹਜੋ ਲਟ, 
ਚੀਰੈ ਗਏ ਭੀਜ ਸਾਹੇ । ਮਨੋ ਲਾਲ ਬਾਗੇ ਰਿਦੇ ਰੀਝ ਧਾਰੇ'॥੨੯॥ ਲਹ 
ਧੁਲ ਰਾਚਜੋ ਭਯੋ ਲਾਲ ਗਾਰਾਂ । ਭਈ ਲੋਬ ਪੋਥੈਂ; ਪਰੀ ਧ੍ਰਮਿਆਰ'।ਮਹੇ 
ਬ੍ਰਿੰਦ ਬਾਜੀ ਲਗੀ ਅੰਗ ਗੋਰੀ। ਭਿੜੇ ਭੇੜ ਜੋਧਾ ਲਰਾਈ ਨ ਥੋਰੀ॥੩੦॥ 
ਕਹਜੋ ਬਾਕ ਭਾਨੂੰ “ਗੁਰੁ ਅੰਗ ਸੈਗਾ।ਡਰੋ ਨਾਂਹਿ ਜੋਧਾ ! ਲਰੋ ਹ੍ਰੈ ਨਿਸਿਗ। 
ਟਿਕਯੋ ਜੈਗ ਆਛੋ ਨਹੀਂਜਾਨਿ ਲੀਜੈਂ,ਮਲੋਛਾਨਿ ਪੈ ਦੌਰ ਹੱਲਾ ਕਰੀਜੈ 
॥ ੩੧॥ ਲਰਾਂਈ ਲਈ ਦੇਖਿ ਜੈਸੀ ਕਿ ਕੀਨੀ। ਪਲਾਵੈ' ਇਹਾਂ ਤੇ ਇਨੈ 
ਬੁੱਧ ਹੀਨੀ“।ਕਰੇ ਬੀਰ ਸੈਗੀ ਬਜਾਏ ਨਗਾਂਰਾਂ। ਚਲਜੋ ਸਾਮੁਹੇ ਬੀਰ 
ਬੈਕੋ ਜੁਝਾਰ ॥੩੨॥ ਕਰੇ ਤੇਜ਼ ਤਾਜ਼ੀ ਪਰੇ ਹੂਹ ਦੇਕੈਤਜਹਾਂ ਖਾਨ ਠਾਂਵੇ 
ਮਦੜੋ ਲੋਹ ਤੈਕੈ।ਬਕੈ' “ਮਾਰਿ ਮਾਰੇ? ਕਰਾਚੋਲ ਮਾਰੇ । ਕਟੈ' ਸਾਮੁਹੈ ਅੰਗ 
ਕੌਪੇ ਜੁਝਾਰੇ ॥੩੩॥ ਹੁਤੇ ਖਾਨ ਆਗੈ ਜਬੈ ਮਾਰਿ ਲੀਨੇ । ਭਜੇ ਤ੍ਰਾਸਿ ਕੇ 
ਕੈ ਨਹੀਂ' ਠਾਂਢਿ ਕੀਨੋ" । ਪਰੇ ਸਿੱਖ ਪਾਛੈ ਕ੍ਰਿਪਾਨੈ' ਪ੍ਰਹਾਰੀ । ਭਗੇ ਧੀਰ 
ਛੋਰੀ ਪਰੀ ਲੋਹ ਮਾਰੀ ॥੩੪॥ ਦੋਹਰਾ ॥ ਮੁਗ਼ਲਸਖਾਂ ਭਾਜੇ ਸੁਨੇ, ਭੇਜਨੋ 
ਅਨੁਵਰ ਖਾਨ । “ਸ਼ਮਸਖਾਨ ਕੋ ਕਯਾ ਭਯੋ ਜੋ ਹੋਯਹੁ ਅਗਵਾਨ”$॥੩੫॥ 
ਸ੍ਰੋਯਾਫੰ ॥ ਸੁਨਿ ਕੈ ਬਾਂਕ ਧਵਾਯੋ ਬਾਜੀ ਸ਼ਮਸਖਾਨ ਕੋ ਕਹਜੋ ਪੁਕਾਰ" 
€ਕਰੋਂ ਨ ਪ੍ਰਹਾਰਹੁ ਚਵੇਸੁ ਆਵਹਿੰ,ਕਿਤ ਜੈਹੋਕੁਲਲਾਜ ਬਿਸਾਰਿਊ?/ਆਰੈ 
ਮੁਗ਼ਲਸਖਾਨ ਖਰੋ ਕਹਿ-ਕਜਾਂ ਹੋਯੋ ਭਟ ਜੇ ਅਗਵਾਰ''-। ਰਹਜੋ ਕਰੋਧ 
ਧਰਿ:"” ਮੁਰਹੁ; ਹਤਹੁ ਰਿਪੁ,ਪਠੋ ਸ਼ਾਹ ਤੁਮ ਬੜੇ ਜੁੜਾਰ॥੩੬॥ਸੁਨਤਿ 
ਚਲਜੋ ਤਬਿ ਸ਼ਮਸ ਖਾਨ ਬਹੁ ਥੈਂਚਿ ਕ੍ਰਿਪਾਨ ਧਵਾਇ ਤੁਰੇਗ॥ ਗੁਰ ਸੈਨਾ 
ਮਹਿ ਪਰਜੋ ਸ਼ੇਰ ਸਮੁ ਅਰਹਿ ਅਗਾਂਰੀ"! ਕਾਫਤਿ ਅੰਗ । ਘਨੀ ਪਟੇ 
“ਪਹਿਲੇ ਹਨ । “ਹੌਲ ਧੱਮ । (ਇਕ ਥਾਂ ਤੇ) ਟਿਕਿਆ (ਅੜਿਆ) ਜੰਗ ਦੰਗਾ ਨਹੀਂ (ਭਾਵ- 
ਦੁਸ਼ਮਨ ਦੇ ਵਾਚ ਰੋਕਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਨਾ ਆਓ, ਤੁਸੀ ਹੱਲਾ ਕਹੇ ) । ”( ਹੇ ਸੂਰਮਿਓ' ) 

ਜਿਹੇ ਜਿਹੇ ਲੜਾਈ (ਵਾਰ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਤੁਸਾਂ) ਕੀਤੀ ਹੈ ( ਮੈਂ ) ਦੇ੫ ਲਈ ਹੈ (ਜਿਸ ਤੋਂ 
ਜਾਣਿਆਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ ਕਹੋ ੩) । (ਅ) ਦੁਸ਼ਮਨ ਨੇ ਜੈ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ 
ਉਹਦੀ ਹਕੀਕਤ ਵੇਖ ਲਈ ਹੈ । “ਇਥੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਠਾ ਦਿਆਂਗੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਹਨ ਹੋ 
ਰਹੀ ਹੈ । ਜੁੱਧ ਦਾ ਨਾਦ ਕਰਕੇ । “ਸਾਹਮਰੇ (ਆਏ ਵੇਰੀ) ਦੇ ਅੰਗ ॥ਰਸੇ ਕੌਧਵਾਨ ਹੋਕੇ 
ਕੱਟਦੇ ਹਨ । “ਭਾਵ ਬਾਕੀ ਦੇ ਉੱਠ ਨੱਠੇ । ੯ਸ਼ਸਤ੍ਰਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਲੈਸੀ ਪਈ । "“ਪੁਕਾਰ ਕੇ 

ਕਿਹਾ ਅਨਵਰ ਖਾਂ ਨੇ । ""ਅਗੁਵਾਨੀ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ । "ਭਾਵ ਮੁਗਲਸਖਾਨ ਗੁੱਲੇ ਹੈ ਰਿਹਾ 
ਹੈ।"5ਜੋ ਅੱਗੇ ਅੜਦਾ ਹੈ। 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੨੮੨੪ ਰਾਸਿ ੬ । ਅੰਸੂ ੯. 

ਬਾਜ਼ੀ ਜਿਨਿ ਕੀਨਸਿ' ਤਛਾ ਮੁੱਛ ਤਿਮ ਕਰਤਿ ਨਿ ਸੈਗ। _ਹਯ ਚਪਲਾ- 
ਵੜਿ ਇਤ ਉਤ ਧਾਵਤਿ, ਘਾਵਤਿ ਭਟ, ਭਾਵਤਿ ਰਣ ਰੋਗ ॥ ੩੭ ॥ 
ਪਿਖਿ ਭਾਣੂੰ ਕਰ ਤੁਪਕ ਸੰਭਾਰੀ ਤੌੜਾ ਜੜਯੋ ਮੋੜ ਕਲ ਮਾਂਹਿ” । ਗਹਿ 
ਸਿਰਪੋਸ ਉਘਾਰਿ ਪਲੀਤ ਹਯ ਕਦਾਇ ਫੇਰਯੋ ਢਿਗ ਤਾਂਹਿ“ । ਡੇਭੁ£ 
ਤੁਪਕ ਕੜਕੀ ਤੜਿਤਾ ਜਿਮ ਲਗੀ ਤੁਰੋਗ ਕੇਂਗ ਹੁਇ ਜਾਹਿ।ਹੁਇ ਮੁਖ 
ਭਾਰ ਗਿਰਯੋ ਤਹਿੰ ਦਿਖਿ ਕੈ ਸ਼ਮਸ ਖਾਨ ਤਜਿ ਤੂਰਨਿ ਵਾਹਿ ॥ ੩੮॥ 
ਰੁਪਯੋ ਪਾਇ; ਅਰ ਘਾਵ ਖਾਇ ਨਹਿੰ, ਕਰਤਿ ਦਾਵ ਤੇ ਵਾਰ ਵਿਰੈਤਿ'। 
ਭਾਨੂ ਕਰਤਿ ਬਕਜੋ ਚਾਤੁਰਤਾਂ ਨਹੀ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਖਾਯਹੁ ਭਰਮੰਤਿ । ਦੁਹਿ 
ਦਿਸ਼ ਕੇ ਜੋਧਾ ਅਵਿਲੋਕਤਿ-ਕਰਤਿਵਾਰ ਅਰੁ ਆਪ ਬਚੈਤਿ੧ਨਫ ਜਿਮ 
ਫਾਂਦਤਿ,ਖੜਗ ਨਚਾਵਤਿ,ਵਕੈ ਨਿਕਫਿ ਭਟ ਕਾਫਿ ਗਿਰੈਤਿ'--॥੩੯॥ 
ਭਾਨੂ ਚਪਯੋ"': ਤੁਵੈਗ ਚਲੈ ਨਹਿੰ, ਖੜਗ ਵਾਰ ਕੋ ਦਾਵ ਨ ਪਾਇਤਜਿ 
ਤੁਰੰਗ ਤਿਸ ਕੇ ਸਮ ਭੂ ਪਰ ਖਰੋ ਭਯੋ ਚਿਤ ਚੌਂਪ ਬਵਾਇ।ਥੇਂਚਿ ਖੜਗ 
ਖਰ ਢਾਲ ਸੌਭਾਰੀ ਕਹੋ “ਨ ਜਾਨ ਦੈਹੁ ਕਿਸ ਥਾਇ। ਗਨ ਭਫ ਮਾਰਨ 
ਕੋ ਅਬਿਪਲਟਾ ਲੋਹੁੰਛਿਨਕ ਮੈ: ਤੁਵ ਉ ਥਲਾਇ”॥੪੦॥ਸ਼ਮਸਖਾਨਸੁਨਿ 
ਖੁਨਸਜੋ ਮਾਨੀ “ਕਯਾ ਗਵਾਰ ਗੀਦੀ ਮਕਦੂਰ। ਮਮ ਤੁਰੈਗ ਕੋ ਪਲਣਾ 
ਤਵ ਸਿਰ"” ਕਹਤਿ ਮਿਲੇ ਤਤਕਾਲ ਅਦੂਰ । ਖਾਨ ਖੜਗ ਖਰ ਵਾਂਰ 
ਪ੍ਰਹਾਰਕੋ ਲਯੋ ਸਿਪਰ ਪਰ ਕੀਨਸਿ ਕੂਰ" । ਫੁਲਨ ਉਪਰ ਲਗੜੋ 
ਢੁਲਾਦੀ;ਟੂਵਿਗਯੋ,ਹੇਰਤਿਸਭਿਸੂਰ੪੧॥ਭਾਨੂ ( ਉਛਲਝਿ ਕਰਾਚੋਲ” 

"ਭਾਵ ਪਠੇ ਬਾਜ਼ੀ ਸਿੱਖੀ ਸੀ । “ਤਿਵੇਂ ( ਰੇਬਕੇ ਵਾਂਗ ) ਨਿਮੈਗ ਹੋਕੇ ਤਫਾਮੁਛ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
“ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਣ ਟੰਗ ( ਜੁੱਧ ਅਖੜਾ ) ਭਾਂਵਦਾ ਹੈ । $ਮੋੜ ਕੇ 
ਕਲਾ ਵਿਚ । “ਤਿਸ (ਸ਼ਮਸਖਾਨ) ਵੇਪਾਸ । ੬ਤੋੜੇ ਨੂੰ ਔਰ ਲਾਈ । (ਉਸ ਦੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਲਗੀ 
(ਤੇ ਉਹ) ਮਰ ਗਿਆ । "(ਗੌਝਕੇ ਦੀ ਚਾਲ ਵਾਂਝੂ) ਪੈਰ ਬੈਨ੍ਹੀ ਖੜਾਂ ਹੈ ਘਾਉ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਦਾਉ 
ਕਰਦਾ ਤੇ ਵਾਰ ਨੂੰ ਫੇਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ । ੯ਦਹ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਸੂਰਮੇ ₹੫ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਵਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ 
(ਸ਼ਮਸਖਾਨ ਅਤੇ) ਆਪਾ ਬਚਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । "%(ਐਉਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ) ਨੇੜੇ ਢੁਕਦੇ ਹੀ ਸੂਰਮੇ ਨੂੰ 
ਕੱਟਕੇ ਸਿੱਟ ਦੇਵੇਗਾ । "ਖਿਬਿਆ। "ਕਾਇਰ (ਤੇਰੀ) ਕੀ ਤਕਤ ਹੈ ? 'ਮੇਚੇ ਘੋੜੇ ਦਾ 
ਬਦਲਾ ਤੇਹੇ ਸਿਰ ਹੈ । "ਨੇੜੇ ਹੋਕੇ । ““(ਵਾਰ) ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿਤਾ। “੬ਢਾਲ ਦੇ ਫੁਲਾਂ ਉੱਪਰ 
(ਵਾਰ) ਲੱਗਾ ਸਾਰੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੇ ਦੇਖਦਿਆਂ ਫ਼ੁਲਾਦੀ (ਖੜਗ) ਟੇਟੰ ਗਈ । “ਤਲਵਾਰ । 



.. ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸ਼ੂਰਜ। _( ੨੮੨੫) ਰਾਸਿ ੬ । ਅੱਸੂ ੧੦, 
ਗੀੰਹ ਬਲ ਤੇ ਪਰਯੋ ਤਾਂਹਿ ਪਰ ਜਾਇ। ਕਰੜੋ ਪ੍ਰਹਾਰ ਸਿਕੋਧਨ ਉਪਰ 
ਬਹਜੋ ਜਿਨੋਉ ਸਮਸਰ ਘਾਇ'। ਗਿਰਯੋ ਪਠਾਨ ਪਿਖਯੋ ਗਨ ਤੁਰਕਨ 
ਦੇਕ ਬਾਰਿ ਆਏ ਅਰਿਰਾਇ। ਤੋਮਰ ਤੀਰਨਿ ਤਬਰ ਤਵੈਗਨਿ ਅਨਵਰ 
ਸਹਤ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਸਮੁਦਾਇ ॥੪੨॥ ਕਹੈ ਪ੍ਰਹਾਰਨਿ;ਚਲਯੋ ਨ ਭਾਨੂ”; ਤੋਮਰ 
ਮਾਰਕੋ ਅਨਵਰਖਾਨ । ਕਾਟਿ ਖੜਗ ਤੇ ਨਿਸ਼ਵਲ ਕਰਿ ਕੈ ਅਪਰ 
ਮਲੇਛਨਿ ਕੋ ਕਰਿ ਹਾਨ। ਨਿਕਣ ਨ ਪਹੁਂਜ਼ਹਿ ਤਾਸ ਤੁਰਕ ਕਰਿ ਰੁਪਜੋ 
ਬੀਰ ਬਿਰੁ ਰਹਜੋ ਮਦਾਨ । ਤਾਕਿ ਤੁਪਕ ਕੀ ਹਤੀ ਦੁਗੁਲਕਾਂ ਲਗੀ 
ਸੀਸ ਤਜਿ; ਤੁਰਨ ਪ੍ਰਾਨ“॥੪੩॥ਦੋਹਰਾ॥ਸ਼ਮਸਖਾਨ ਗਨ ਤੁਰਕਜੁਤਿ ਮਾਰਿ 
ਮਰਜੋ ਰਣਖੇਤ%ਗਯੋ ਸੁਰਗਨੈਂਸਰ ਬਧੂ ਜੁਤ ਅਤਿ ਆਨੰਦ ਸਮੇਤ॥੪੪॥ 
ਇਤਿ ਸ਼ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਹ੍ਰਿੰਥੇ ਖਫ਼ਟਮਿ ਰਾਸੇ “ਬਮਸਖਾਨ ਭਾਨੂ ਬੱਧਾ ਬਰਨਨੇ ਨਾਮ ਨੌਸੇ ਅੰਸੂ ॥ ੯॥ 

੧੦. [ਅਲੀ ਮੁਹੈਸਦ; ਸਿੰਘਾ ਪ੍ਰੋਹਤ ਬੱਧ] । 
ਦੋਹਰਾ ॥ ਵਹਿ ਦਿਸ਼ਿ ਕੇ ਸੈਨਾਪਤੀ ਦੋਨਹੁ ਭੈ ਹਤਿ ਪ੍ਰਾਨ । ਪਰੀ ਸੈਨ 
ਉਮਡ'ਇ ਕੈ ' ਕੰ; ਦੁਹਿਦਿਸ਼ਿ ਤੇ ਘਮਸਾਨ ॥ ੧॥ ਰਸਾਵਲ ਫੈ॥ ਦਿਸ਼ਾਂ 
ਦੌਨ” ਆਏ। ਮਹਾਂ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਘਾਏ। ਵਿਰਜੋ ਕੋ ਨ ਪੁੱਠੇ'।ਮਿਲੇ ਰੁੰਡ[ਕੁੱਠੇੱ 
॥੨॥ ਪਰੀ ਲੋਬ ਬਿੰਦ । ਪ੍ਹਾਰੈ' ਬਿਲੈਦੈ । ਕਟੇ ਅੰਗ ਬੀਰ । ਤਜੈ' ਤੋ ਨ 
ਧੀਰੇ ॥ ੩॥ ਰਟੀ ਰੰਗ ਰਾਚੈ । ਰਿਸੇ ਬੀਰ ਮਾਚੇ । ਪਰੇ ਮ੍ਰਿੱਤੂ ਹਰੈ ਕੈ । ਬਡੇ 
ਘਾਵ ਖੈ ਕੌ ॥੪॥ “ਕਹਾਂ ਜਾਹੁ ਭਾਗੇ?! ਕਹੈਂ“ਆਉ ਆਗੇ । ਕਟੀ ਬਾਂਹ 
ਕਾਹੂੰ। ਵਿਰੈ' ਜੈਗ ਮਾਂਹੁੰ ॥ ੫॥ ਕਿਸੀ ਪਾਇ ਕਾਟੇ । ਕਟੇ ਕੈਥ ਸਾਟੇ'”। 
ਕਿਤੇ ਬੋਲ ਡਾਂਟੇ" । ਵਟੇ ਪੇਟ ਵਾਟੇ'॥ ੬॥ ਲਣਾਪੱਟ' ਹੋਏ। ਭਜੇ 
ਨਾਂਹਿ ਦੋਏ । ਮਰੇ ਬਿੰਦ ਜੋਧਾ । ਤਜੈ' ਪੈ ਨ ਕ੍ਰੋਧਾ ॥ ੭॥ ਦੋਹਰਾ ॥ ਸ਼ਮਸ 
ਖਾਨ ਮਾਰਜੋ ਸੁਨਜੋ ਜਿਸ ਦਿਸ਼ ਮੁਗਲਸ ਖਾਨ ।ਤਿਸ ਦਿਸ਼ਿ ਕੋ ਭੇਜਤਿ 
ਭੁਯੋ ਸੱਯਦ ਬੀਰ ਮਹਾਨ ॥੮॥ ਬਲੀ ਮੁਹੈਮਦ ਅਲੀ ਤਬਿ ਲੋ ਅਸਵਾਰ 
“ਜ਼ਖਮ ਜਨੋਊ ਵਾਂਗ ਲਗਾ । “'ਗਾਨੂੰ ਪਿੰਛੇ ਨਾ ਹਫਿਆ । “( ਤੋਰ ਨੂੰ ) ਕੱਟ ਕੇ ਖੜਗ 
ਨਾਲ । £ਗਵ ਭਾਨੂੰ । “(ਗਾਨੂੰ ਨੇ) ਪ੍ਰਾਣ ਤਜ ਦਿਤੇ । ਓਯੁੱਧ ਕੂਮਿਕਾ (ਵਿਚ) । “ਦੋਹਾਂ 
ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ । “ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਹਟਿਆਂ। ੯ਕੁੱਠੇ ਧੜ ਮਿਲੇ ਪਏ .ਹਨ। ੯੧ ਕਿਸੇ ਦੇ) ਮੋਢੇ 
ਕੱਟਕੇ ਸੁੱਟੇ ਪਏ ਹਨ । ""ਤਾੜਦੇ ਹਨ । "(ਕਈਆਂ ਦੇ) ਖੇਟ ਫਟਕੇ ਦੁਫਾਂੜੇ ਹੋਏ ਪਏ ਹਨ । 
੧ਲੋਟ ਧੋਣ, ਗੁਬਮ ਗੁੱਥਾ । #ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਤਾਂ “ਕਬੀਰ ਸੁਰਗ 
ਨਰਕ ਤੇ ਮੈ ਰਹਿਓ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪਰਸਾਦਿ ॥ ਚਰਨ ਕਮਲ ਕੀ ਮਉਜ ਮਹਿ ਰਹਉ ਅੰਤਿ 
ਅਨੁ ਆਦਿ ।/” ਇਸ ਪਦਵੀ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਟੈਂਦੇ ਹੈਨ; ਪਰ ਸਕਾਮ ਜੋਧਿਆੰ ਲਈ ਕਵਿ ਜੀ 
ਸ਼੍ੂਰਗ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ । 1ਪਾ:-ਤੁੱਡ । 



__ ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੨੮੨੬) ਰਾਸਿ ੬। ਅਸੂ ੧੦. 
ਹਜ਼ਾਰ । ਮਰਯੋ ਸ਼ਮਸਖਾਂ ਅਯੋ ਤਹਿ ਭਯੋ ਖੇਤ ਬਿਕਰਾਂਰ ॥ ੯॥ 
ਰਸਾਵਲ ਛੋਦ॥ ਬਜਾਏ ਨਗਾਰੇ ।ਭਯੋ ਨਾਦ ਭਾਰੇ । ਤੁਵੈਗੇਂ ਚਲਾਈ । 

ਤੁਰੰਗੇਂ ਪਲਾਈ॥ ੧੦ ॥ ਇਤੈ ਸਿੱਖ ਬੀਰੈ । ਪਿਖੀ ਸ਼ੱਤ ਭੀਰੇ'। ਚਲੇ 

ਆਇ ਐਸੇ। ਹੜ੍ਹਕੋ ਨੀਰ ਜੈਸੇ ॥ ੧੧ ॥ ਬਕੈਂ ੪ਮਾਰ_ਮਾਰੇ! । ਅਨੋਕੈ' 
ਪ੍ਰਹਾਰੈ । ਲਗੈ ਬਿੰਦ ਗੋਰੀ । ਤੁਵੈਗਾਨਿ ਛੋਰੀ” ॥੧੨॥ ਜਮੇ ਪੈਰ ਨਾਂਹੀ । 
ਮਰੋ ਹੇਰਿ ਭਾਂਹੀ । ਗੁਰੂ ਸੂਰ ਭਾਗੇ। ਬਿਰੇ ਨਾਂਹਿ ਆਗੇ ॥ ੧੩ ॥ ਰਹੇ ਬੋਰ 
ਸੂਰੇ। ਮਰੇ ਕੋਧ ਪੂਰੇ । ਇਕੋ ਸੂਰ ਆਯੋ । ਸੁ ਘੋਰਾ ਦੁਰਾਯੋ ॥ ੧੪ ॥ ਗੁਰੂ 
ਸੈਗ ਭਾਖਾ । ਬਡੋ ਜੈਗ ਰਾਖਾਂ । ਲਰੇ ਪ੍ਰਾਨ ਹਾਨੇ। ਚਹੇ ਥੋਰ ਜਾਨੇ ॥੧੫॥ 
ਉਤੈ ਸੈਨ ਭਾਰੀ । ਸੁ ਆਈ ਅਗਾਂਰੀ। ਬਿਰਜੋ ਜਾਇ ਨਾਂਹੀ । ਕਹਯੋ 

ਆਪ ਪਾਹੀ#।੧੬(ਦੋਹਰ॥ਸੁਨਿ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਗੋਵਿੰਦ ਜੀ ਕਹੋ: “ਸੈਗ 
ਲਿਹੁ ਬੀਰ । ਹਤਹੁ ਮਲੋਛਨਿ ਕੋ ਤਹਾਂ ਥਿਰਹੁ ਥਾਨ ਧਰਿ ਧੀਰ॥੧੭॥ 

ਪਾਧੜੀ ਛ੮॥ ਗੁਰ ਪਠਜੋ ਬਹੁਰ ਸਿੰਘਾਂ ਉਚਾਂਰ । ਭਟ ਸੈਗ ਪੰਚ ਸੈ 
ਬਲਿ ਉਦਾਰ । ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਿਤ ਦਿਸ਼ਿ ਪਹਾਰ” । ਤਹਿ ਪਰਜੋ ਖੇਤ 
ਜੂਬੇ ਜੁਬਾਰ ॥੧੮॥ ਹਯ ਕੋ ਧਵਾਇ ਮੈਦਾਨ ਹੇਰਿ”। ਛੋਰਤਿ ਤੁਵੈਗ ਮਾਰੇ 
ਬਡੇਰਿ। ਇਮ ਚਮੂੰ ਜੁਗਲ ਮਿਲਿ ਆਪ ਮਾਂਹਿ । ਜਨੁ ਨਦੀ ਉਮਡਿ 
ਇਕ ਬਾਨ ਜ਼ਾਹਿ ॥ ੧੯॥ ਅਰਣੋਦਯ ਸਮੈ ਹੋਯਹੁ ਸੁ ਆਇ । ਤੁਪਕਨਿ 
ਤੜਾਕ ਨਾਦੈ ਉਠਾਇ । ਬਹੁ ਕਾਕ ਗ੍ਰਿੱਝ ਉਡਿ ਕੈ ਕ੍ਰਮੰਡਿ । ਗੋਮਾਯ“ 
ਬੋਲਿ ਮਾਸੈ ਭਖੰਤਿ ॥ ੨੦ ॥ ਗਨ ਫਿਰੀ ਜੋਗਨੀ ਰੁਧਰਿ ਪਾਨ । ਬਹੁ 
ਖਾਇ ਮਾਂਸ ਕੌ ਤ੍ਰਿਪਤਿ ਠਾਨਿ । ਉਤ ਖਾਨ ਆਇ ਸ਼ਸਤ੍ਰਨਿ ਪ੍ਰਹਾਰਿ । 
ਕਟਿ ਗੋਏ ਸੁਭਟ ਕੇਤਿਕ ਸੁਮਾਰ“॥ ੨੧ ॥ ਦੁਹਿ ਵਿਸ਼ਨਿ ਰੌਰ ਮਾਚਯੋ 
ਬਿਸਾਲ । ਗੁਲਕਾਂ ਲਰੰਤਿ ਗਿਰ ਪਰਤਿ ਜਾਲ । ਭਟ ਮਿਲਿ ਪਠਾਨ 
ਹੱਲਾ ਸੁ ਕੀਨਿ । ਗਨ ਮੁਗ਼ਲ ਦੌਰ ਰਣ ਰੈਗ ਭੀਨ॥੨੨॥ਮੁਹੇਮਦ ਅਲੀ 
ਬੋਲਯੋ ਗਰੂਰ । ਪਲਿਹੁ ਮਾਰਿ ਸਮੁਖ ਦੇਖੋ ਜੁ ਸੂਰ।ਰਣ ਥਲ ਛੁਟਾਇ 
ਲੀਜਹਿ ਅਸ਼ੇਖ । ਅਬਿ ਭਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਲਿਹੁ ਨੌਨ ਦੇਖਿ” ॥੨੩॥ਸੂਨਿ ਤੁਰਕ 
ਚਪੇ£ ਚਾਲੇ ਅਗਾਇ । ਇਕ ਬਾਰ ਦੌਰਿ ਰੌਰਾ ਮਚਾਇ । ਚਮਕੌਤਿ ਖੜਗ 
ਪਕੜੇੜਿ ਢਾਲ । ਛਟਕੰਤਿ ਤੁਪਕ, ਬਮਕੈਤਿ ਜ੍ਰਾਲ” ॥੨੪॥ ਸਰਕੈਤਿ” 
੧ਵੈਰ ਦੀ ਗੋੜ । ਚਲਾਈਆਂ । ₹ਪਹਾੜ (ਉੱਤਰ) ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਲ । “ਗਿੱਦੜ । “ਸ਼ੁਮਾਰ= 

ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ (ਕਰੀਏ) ,( ਅ) ਮਾਰ ਕੇ । ( ਏ) ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਕੇ । #ਖਿਬੇ । “ਅਗਨ 
ਊਗਲੱਡਦੀਆਂ ਹਨ । ਅੱਗੇ ਫ੍ਧੰਦੇ ਹਨ । ਵਘ-ਸਾਹੀ । 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੨੮੨੭) ਰਾਸਿ ੬ । ਅੱਸੂ ੧੦, 

ਸੂਰ, ਹਰਖ ਤਿ ਹੂਰ । ਦਰੜੈਡਿ ਦੀਹ'$ ਗਰਜੈਡਿ ਭੂਰ । ਉਛਲੌਤਿ 
ਜਾਤਿ, ਮਾਰੈਤਿ ਸ਼ੱਤ । ਖੜਕੈਤਿ ਮਿਲਤਿ,_ ਫੁਫਿਯੋਡਿ ਤਾ ॥੨੫॥ 
ਇਤ ਸੁਭਟ ਗੁਰੂਕੇ ̀  ਪਰਤਿ ਦੌਗਨਹਿੰ ਭਜੈ' ਖਾਨ ਬਿਤਿ ਕਟੈਂਤਿ ਟੌਰ 
ਇਮ ਮਚਜੋ ਜੈਗ ਦਾਰੁਨ ਮਹਾਨ । ਗਨ ਬਿਥਰਿ ਲੋਬ ਪੋਥਨਿ” ਸਥਾਨ 
॥ ੨੬॥ ਨਿਜ ਸੂਰ ਸੈਗ ਸਿੰਘੇ ਨਿਹਾਰਿ। ਤਿਨਿ ਕਹਜੋ ਬਾਕ ਉਚੇ 
ਉਚਾਰਿ।ਇਹੁ ਪਿਖਹ ਮਲੇਛ ਜਿ ਸਮੁਖ ਆਇ।ਇਕ ਬਾਰ ਸ਼ਲਖ ਮਾਰੋ 
ਰਿਸਾਇ!॥੨੭॥ ਇਮ ਕਹਤਿ ਚਲਯੋ ਆਰੀ ਰਿਸਾਇ । ਬਹੁ ਬਜਜੋ ਰਾਗ 
ਮਾਰੂ ਸੁਹਾਇ। ਕਹਿ “ਮਾਰਿ ਮਾਰਿ? ਮਾਚਜੋ ਸੁ ਰੌਰ । ਮਿਲਿ ਪਰੇ 
ਸੁਭਟ ਨਹਿ ਭਜਹਿੰ ਣੋਰਿ ॥੨੮॥ ਇਕ ਬਾਰ ਸ਼ਲਖ ਛੋਰੀ ਤੁਵੈਗ । ਪੁਨ 
ਖੜਗ ਗਹੇ ਕਰਿ ਮਯਾਨ ਨੰਗਿ । ਕਟਿਯੈਤਿ ਅੰਗ; ਗਿਰਿਯੀਤਿ ਭੂਮਿ । 
ਲਫਕੰਤਿ ਬੀਰ, ਗਿਰ ਚ ਪਰਤਿ ਘੂਮਿ' ॥ ੨੯ ॥ ਗਨ ਤੁਰਕ ਮਾਰਿ ਗਿਰ 
ਆਪਿ ਜਾਇ । ਗੁਰੁ ਕੇ ਜੁ ਸੂਰ ਸੈਮੁਖ ਰਿਸਾਇ। ਇਮ ਮਰੇ ਮਾਰਿ ਸਿੰਘੇ 
ਨਿਹਾਰਿ । ਲਲਕਾਰ ਪਰਯੋ ਜਿਹ ਬਲ ਉਦਾਰ ॥ ੩੦॥ ਬਲਿ ਬਿੱਪ੍ਰ ਗੁਰੂ 
ਪ੍ਰੋਧਾ ਸੁਭੱਟ । ਤਬਿ ਭਯੋ ਸਮੁਖ ਮਾਰੇ ਉਲੱਟ। ਜਿਸ ਵਿਗ ਕਮਾਨ ਲਗਿ 
ਕਾਨ ਤਾਂਨ । ਧਰਿ ਪਨਚ ਚਲਾਂਵੜਿ ਤਾਕਿ ਬਾਨ ॥੩੧॥ ਬਡ ਗੁਰੁ 
ਪ੍ਰਤਾਪ ਜਿਸ ਲਗਹਿ ਜਾਇ।ਤਨ ਤੁਰਕ ਢੋਰਿ ਪਾਰੈ ਪਰਾਇ।ਸਮ ਸਰਪ 
ਸ਼ੂੰਕਤੇ ਚਲਹਿ ਤੀਰ । ਰਿਪੁ ਗਨ ਪ੍ਰਹਾਰਿ ਬੇਧਤਿ ਸਰੀਰ ॥ ੩੨ ॥ ਰਸ 
ਬੀਰ ਰੂਪ ਮਾਨੋ ਕਰਾਲ । ਬਹੁ ਫਿਰਤਿ ਪ੍ਰਹਾਰਤਿ ਸ਼ੱਤ੍ਰ ਜਾਲ । ਦੁਹਿ 
ਦਿਸ਼ਿੰਨ ਮਰੀ ਸਮੁਦਾਇ ਸੈਨ।ਜਨੁ ਥਕਤਿ ਬੀਰ ਕੀਨੀ ਸੁ ਸੈਨ॥੩੩ 
॥ ਇਮ ਹਤੋਂ ਤੁਰਕ ਤਬਿ ਹਾਲ ਚਾਲਿ” । ਪਿਖਿ ਅਲੀ ਮੁਹੈਂਮਦ ਰਿਸ 
ਬਿਸਾਲ। “ਮੁਝ ਖਰੇ ਨਿਕਰ ਚਾਲੇ ਪਲਾਇ।ਕਯਾ ਕਹੈ ਲੋਕ ਕਿਮ ਭਾਜ 
ਜਾਇ) ॥੩੪॥ ਘੋਰਾਂ ਭਜਾਇ ਸੋਰੇ ਸੁ ਬੀਰ। ਤਬਿ ਪਿਖੇ ਤਜਤਿ ਸਿੰਘਾ 
ਜੁ ਤੀਰ । ਨਹਿੰ ਟਿਕਨਿ ਦੇਤਿ ਇਹ ਭਟ ਭਜਾਇ। ਪਿਖਿ ਭਯੋ ਸਮੁਖ 
ਇਸ ਕੇ ਰਿਸਾਇ ॥੩੫॥ ਸਿੰਘੇ ਸੁ ਪਿਖਯੋ ਆਯੋ ਅਗਾਇ। ਇਹ ਤਕਹਿ 
ਮੋਹਿ ਤੁਪਕਨ ਚਲਾਇ । ਹਯ, ਬਚਨਿ ਹੇਤ ਇਤ ਉਤ ਧਵਾਇ । 
"ਦਰੜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ । "ਮਿਲਕੇ ਖੜਕਦੇ ਹਲ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਤੇ ਫੁਫਦੈ ਹਨ ਅਸਤੂੰ ! 
ਬਆਪਣੀ ਬਾਂ ਤੇ ਹੀ ਖੜੇ ਕੇਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । “ਲੋਥਾਂ ਪਰ ਲੋਬ । “ਚੌਕ ਖਾਕੇ । #ਪਾਰ ੫ ਜਾਂਦਾ 
ਹੈ (ਤੀਰ) । “ਹਲਚਲੀ (ਪੇ ਗਈ) । 



ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੨੮੨੮) ਰਾਸਿ ੬। ਅੰਸੂ ੧੧. 
ਰਲ ਲਵ ਨ ਬਗਾਇ। ੩੬॥ ਤਬਿ ਤਾਕਿ ਤੁਪਕ ਛੋਰੀ 
ਸੈਭਾਲਿ । ਛੁਟਿ ਲਗੀ ਗੁਲਕ ਹਯ ਕੇ ਉਤਾਨਗਸਿੰਘੇ ਸਮੇਤ ਗਿਰ ਪਰੜੋ 
ਬਾਜ । ਦੇਖਤਿ ਅਨੰਦ ਤੁਰਕਨ ਸਮਾਜ ॥ ੩੭॥ ਬਨਿ ਸਾਵਧਾਨ ਧਨੁ” 
ਲਿਯ ਸੈਭਾਰਿ । ਚਹੁ ਓਰ ਤੁਰਕ ਪਰਵਾਰ ਡਾਰਿ । ਘੇਰਯੋ ਸੁ ਬੀਰ ਕਰਿ 
ਮਾਰਿ ਮਾਰਿ । ਤਬਿ ਤਕਹਿ ਤੀਰ ਮਾਰਹਿ ਜੁੜਾਰ॥੩੮॥ਜੋ ਨਿਕਟ ਹੋਤਿ 
ਤਿਹ ਬਿਕਟਿ ਬਾਨ । ਫੋਰਹਿ ਸਰੀਰ ਕਰਿ ਹਾਨਿ ਪ੍ਰਾਨ । ਬਹੁ ਕਰਤਿ 
ਸ਼ੀਪ੍ਰਤਾ ਤਜਤਿ ਤੀਰ । ਨਹਿ ਲਖਯੋ ਜਾਇ ਕਬਿ ਛੌਰਿ ਬੀਰ ॥। ੩੯॥ 
ਲਲਕਾਰ ਅਲੀਸੁਹੈਮਦ ਸੁ ਆਇ। ਮੈ ਹਤੋਂ ਇਿਸਹਿ ਨਹਿ ਭਾਜਿ 
ਜਾਇ॥।ਤਬਿ ਲਗਜੋ ਤਾਕਬੈ ਤੁਪਕ ਧਾਰਿ।ਧਨੁ ਤਾਨਿ ਬ੍ਰਿੱਪਨੇ ਤੀਰਮਾਰਿ 
॥ ੪੦ ॥ ਲਗਿ ਪਰਜੋ ਭਾਲ, ਗਿਰਿਗੀ ਤੁਵੇਗਪੁਨ ਪਰਜੋ ਆਪ, ਭਾਜਕੋ 
ਤੁਰੋਗ । ਇਮ ਤੁਰਕ ਸੈਨਪਤਿ ਲੀਨਿ ਮਾਰਿ । ਨਹਿੰ ਫਰਯੋ ਆਪ ਸਿੰਘਾ 
ਜੁੜਾਰ ॥ ੪੧॥ ਤਬਿ ਤੁਰਕ ਚਮੂੰ ਇਕ ਬਾਰਿ ਆਇ।ਅਨਗਨ ਤੁਵੈਗ 
ਗੁਲਕਾਂ ਚਲਾਇ । ਕਰਿ ਮਾਰਿ ਮਾਰਿ ਹੱਲਾ ਸੁ ਕੀਨਿ । ਗੁਰੁ ਕੀ ਸੁ ਚਮੂੰ 
ਪਰ ਓਜ ਦੀਨਿਂ॥੪੨॥ਬਿਰ ਪੈਦਲ ਸਿੰਘਾ ਲਗਤਿ ਘਾਇ'। ਰੁਪ ਰਹਯੋ£ 
ਬੀਰ ਨਹਿ ਪਗ ਉਠਾਇ । ਮਿਲਿ ਬਹੁਤ ਆਨ ਕਰਵਾਲ? ਸੈਗ । ਨਹਿੰ 
ਚਲਯੋ ਪਾਇ ਕਟਵਾਇ ਅੰਗ ॥੪੩॥ ਹਇ ਖੰਡ ਖੰਡ ਮਿਲਿ ਗਯੋ ਖੇਤ। 
ਹਤਿ ਰਿਪੁਨਿ ਚਹਤਿ ਰਿਸ ਕੇ ਸਮੇਤਜਬਿ ਸਿੰਘ ਇਵ ਲੀਨੋ ਸੈਘਾਗਿ 
ਬਹੁ ਘਾਇ ਖਾਇ ਗਿਰਿ ਗੇ ਸੁਮਾਰਿ॥ ੪੪॥ ਹਲਿ ਚਲੀ ਚਮੂ ਮਹਿ, 
ਮਰਿ ਬਿਸਾਲ੯। ਰਣ ਖੇਤ ਭਯੋ ਦਿਖੀਯਤਿ ਕਰਾਲ । ਸੁਧਿ ਗਈ ਗੁਰੂ 
ਢਿਗ ਸੁਨਤਿ ਕਾਨਿ । ਕਰਿ ਕ੍ਰੋਧ ਆਪ ਭੇ ਸਾਵਧਾਨ ॥ ੪੫॥ ਦੋਹਰਾ ॥ 
ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਰਣ ਤੁਮਲ ਭਾਂ"ਮਰੇ ਹਜ਼ਾਰਹੁੰ ਬੀਗਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਹਰਿਗੋਵਿੰਦ 
ਤਬਿ ਉਮਡਨਿ ਚਹਿੰ ਧਰਿ ਧੀਰ ॥ ੪੬ ॥ %੪ ਤੇ ਲੂ ਪਪ ਭੁਲ ੧ <ਸਮ ਭ8 
ਅਲੀ ਮੁਹੇਮਦ ਸਿੰਘਾ ਪ੍ਰੋਹਤ ਬੱਧ' ਝਰਨਨੇ ਨਾਮ ਦਸਮ ਅੰਨ ॥ ੧੦ ॥ 

੧੧. [ਨੰਢਾ ਮਿਰਜ਼ਾਬੇਗ ਯੁੱਧ੍। 
ਦੋਹਰਾ ॥ ਕਹਿ ਗੁਰੁ ਪੈਂਦੇ ਖਾਨ ਕੋ “ਤੁਰਕ ਸੈਨ ਸਮੁਦਾਇ। ਹੋਹਿ 
ਨਿਬੇਰੋ ਹਤੇ ਤੇ ਤੇ ਇਸ ਬਿਧਿ ਕੀਜੈ ਦਾਇ:-॥ ੧ ॥ ਭੋਗ ਪੁਯਾਤ ਡੰਦ ॥ 
ਰਹੇ ਸੈਗ। ਜੋਧਾ ਸੁ ਥੋਂਰੇ ਹਮਾਰੇ । ਸਭੇ ਔਰ ਸੈਨਾ ਸੁ ਲੀਜੈ ਸੈਗਾਰੇ । 
"ਧਲੁਖ । 'ਕਠਨ / ਵੈਕਦੀਂ ਛੱਤ ਹੈ (ਤੀਰ) ਜੁਰਮਾਂ । ਜੋਰ ਪਾਯਾ । “ਜ਼ਖਮ ।#ੰਵਿਕ ਰਿਹ 
“ਤਲਵਾਰ । ਮਰਕੇ ਗਿਰ ਗਿਆ । "ਵੇ ਡੇ ਨੂਰਮੇ ਦੇ ਮਾਰਿਆਂ । "?ਡਾਢੀ ਭਾਰੀ ਮੁੱਠਏੇੜ । 



___ਦ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾ੫ ਸੂਰਜ । ( ੨੮੨੯) ਗਾਸਿ ੬। ਅੰਸੂ ੧੧, 

ਵਿਸ਼ਾ ਦੱਛਨੀ ਮੈਂ ਚਲੋ ਆਪ ਜਾਵੇ । ਤੁਵੈਗੇ' ਕਰੋ ਤਯਾਰਿ ਤੌੜੇ 
ਮਿਲਾਵੋ । ੧॥ ਪਰਜੋ ਜੈਗ ਥਾਨੰ ਤਹਾਂ ਆ੫ ਜਾਵੈ । ਰਿਪੂੰ ਸਾਮੁਹੇ ਮਾਰਿ 
ਗਾਢੀ ਮਚਾਵੇਂ । ਮਲੇਛੀ ਚਮੁ ਆਇ ਮੰਡੇਂ ਲਰਾਈ। ਬਧੈ' ਖੇਤ ਆਗੇ ਧਰੈ 
ਪਾਇ ਧਾਂਈ ॥੨॥ ਤਬੈ ਖਾਨ ਪੈਂਦਾ ! ਪਰੋ ਧਾਇਐ ਐਸੇਬਟੇਰਾਂ ਪਿਖੇ ਤੇ ਗਹੇ 
ਬਾਜ ਜੈਸੇ । ਧਰੈਂ ਤ੍ਰਾਸ ਭਾਜੈ' ਕਰਾਚੋਲ" ਮਾਰੋ । ਲਥੇਰੋ ਪਥੇਰੋ” ਭਟੈ 
ਕਾਟਿ ਡਾਰੋ!॥ ੩॥ ਕਰਜੋ ਮੰਤ ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਧੀਰ ਚਾਲੇ।ਬਜੈ ਬਿੰਦ ਧੋ ਸਠਿ 
ਨਾਦੈ ਬਿਸਾਲੋ । ਤੁਵੈਗੇ' ਕਰੀ ਤਾਰਿ ਤੌੜੇ ਉਠਾਏ । ਕਸੀ ̀ਠੋਕਿ ਗੋਰੀ 
ਪਲੀਤਾ ਮਿਲਾਏ॥੪॥ ਕਿਨੇ ਲੀਨਿ ਨੋਜ਼ਾ ਕਿ ਸਾਂਰੀ ਸੈਭਾਰੇ। ਕਿਨੂ ਚਾਂ੫$ 
ਸੈਂ ਬਾਨ ਜੋਹੇ ਸੋਚਾਰੇ' । ਗੁਰੂ ਤੁੰਦ ਤਾਜ਼ੀ“ ਕਿਯੋ ਆਪ ਚਾਲੋ।ਮਲੋਛਾਨਿ 
ਧੈ ਕੋਪ ਜਾਗੋ ਬਿਸਾਲੇ॥ ੫॥ ਕਰਜੋ ਚਾਂਪ” ਸੱਜੀ“ ਕਠੋਰੇ ਕਰਾਲਾ । 
ਧਰੇ ਤੀਰ ਤੀਖ ਨਿਖੰਗੈ ਸੰਭਾਲਾਂ । ਕਰੀ ਛੂਕ ਬੀਰਾਨਿ ਪੈ ਮਾਰ ਮਾਝੀ । 
ਕਟੇ ਤੁੰਡ ਮੁੰਡੈ ਲਹੂ ਧੂਲਿ ਰਾਚੀ ॥੬॥ ਤੁਵੈਗੇਂ ਚਲੀ ਏਕ ਬਾਰੀ ਤੜਾਕੈ। 
ਮਨੋ ਗਾਜ ਪੁੰਜੈ” ਗਿਰੈ ਪੈ ਕੜਾਕੈ । ਗਈ ਫੁੰਟ ਮੁੰਡੌ ਲਗੀ ਜੋਰ" ਗੋਰੀ । 
ਕਿਸੂ ਸੂਰ ਛਾਤੀ ਗਰੀ ਪਾਰ ਢੋਰੀ“॥ 7 ॥ ਕਿਸ ਬਾਂਹ ਟੂਟੀ ਗਿਰੇ 
ਸ਼ਸਤੁ੍ ਭੂ ਮੈਂਰਿਦਾ ਬੇਧਿ ਕਾਹੂੰ ਖਰੇ ਬੀਰ ਘੂਮੈਂ ।ਕਿਸੂ ਲਾਤ ਟੂਫੀ ਗਈ 
ਢੋਰਿ ਗੋਰੀ।ਕਿਤੇ ਪਾਨਿ''ਮਾਂਗੈ ਪਿਪਾਸਾ"ਨ ਥੋਰੀ॥੮॥ਹਜ਼ਾਰੋਂ ਮਰੇ ਬੀਰ 
ਕੋਈ ਲੁਠੇਤੇ'"। ਕਿਤੇ ਘਾਇ ਖਾਏ ਸੁ ਕੋਈ ਉਠੰਤੇ । ਪਰਜੋ ਕੂਰ ਰੌਰਾ 
ਹਲਾ ਹਾਲ ਹੋਈ । ਝਟਾ ਪੱਟ ਜੁੱਟੇ ਮਿਟੇ ਨਾਂਹਿ ਢੋਈ ॥ ੯ ॥ ਤੋਟਕ ੬੮॥ 
ਗੁਰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਗੋਵਿੰਦ ਬੀਰ ਮਹਾਂ । ਚਲਿ ਆਇ ਪਿਖਜੋ ਰਣ ਰੈਗ ਜਹਾਂ । 
ਸਮ ਅੰਜੁਲ ਕੇ ਖਪਰੇ"'ਜੁ ਬਡੇ।ਧਨੁ ਜੇਹ ਅਰੋਪਤਿ" ਬ੍ਰਿੰਦ ਛਡੋਂ ॥੧੦॥ 
ਫਨਿ ਕੋ ਬਿਸਭਾਰਤਿ ਨਾਗ ਮਨੋ । ਚਲਿ ਸ਼ੂੰਕਤਿ ਬੇਗ ਸਮੇਤ ਘਨੋ । 
ਮੁਗ਼ਲਾਨਿ ਪਠਾਨਨਿ ਕੇ ਗਨ ਮੈਂ।ਲਗਿ। ਜਾਇ ਅਚਾਨਕ ਜਾਂ ਤਨੁ ਮੈਂ॥ 
੧੧॥ ਠਹਿਰੈ' ਨਹਿੰ;ਪਾਰ ਪਹੈਂ ਨਰ ਤੇ।ਅਗਵਾਰਿ ਖਰੋ ਬਿਧਤਾ ਸਰ ਤੇ" 
ਲਗਿ ਬੇਧਤਿ ਦੋਇ ਕਿ ਤੀਨਿ ਨਚੋ । ਗੁਰੂਦੇਵ ਚਲਾਇ ਸਮੂਹ ਸਰੇ" 
॥੧੨॥ਬਡ ਰੌਰ ਮਚਯੋ ਰਣ ਠੌਰ ਬਿਖੈ। ਭਟ ਮਾਰਤਿ ਕੈ ਮਰਤੇ ਸੁ ਦਿਖੈਂ। 
"ਤਲਵਾਰ । "ਲੋਬੂ ਬੂ ਕਰੇ । “ਧਨੁਖ । 'ਚਿੱਲੋ ਵਿਚ ਜੋੜਿਆ । “ਤੇਜ਼ ਘੇੜਾ। ੬ਸੌੱਜੇ ਪਾਸੇ 
“ਬਹੁਤੀ ਬਿਜਲੀਆਂ । ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ । ੯ਛੇਕ ਪਾਕੇ ਫੋੜਕੇ ਪਾਰ ਹੋਈ । ੧੯੦ਣੀ। ""ਤੇਹ । 
"ਕਲੁੱਛਦੇ ਹਨ। "੧ਸੁੱਕਾਂ ਵਤ ਚੌੜੇ ਤੀਰ। "ਧਨੁਖ ਦੇ ਦਿੱਲੇ ਵਿਢ ਜੋੜਕੇ। "“(ਜੇਕੋਈ ਉਸਤੋਂ) 
ਐੱਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਖੜਾ ਹੋਵੇ (ਤਾਂ ਉਹ ਈੀ ਤਿਸ)ਤੀਰ ਨਾਲ ਵਿੰਨ੍ਹਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । “#ਬਹੂੰਭੈ ਬਾਣ / 



_ ਸ਼੍ਰ! ਗੁਰ ਪੂਤਾਂਪ ਸੂਰਜ । ( ੨੮੩੦) ਰਾਸਿ ੬। ਅਸੂ ੧੧. 
ਹਯ ਬ੍ਰਿੰਦ ਕਿਤੇ ਹਿਹਨਾਵਤਿ ਹੈਂ । ਕਿਤ ਸੂਰ ਬਿਨਾ ਬਹੁ ਧਾਵਤਿ ਹੈ ॥ 
੧੩॥ ਗੁਲਕਾਂਨਿ ਲਗੇ ਕਿਤਿ ਭੂਮਿ ਲਿਟੈ' ।ਕਿਤਨੇ ਕੁ ਮਰੇ ਭਟ ਕਾਫਿ 
ਸਟੈਂ । ਜੁਤਿ ਕੁਖਨ ਜ਼ੀਨ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰੇ । ਅਸੁਵਾਰ ਸਮੇਤ ਅਨੇਕ ਮਰੇ॥ 
੧੪॥ ਸਵੈਯਾ ਵੰਦ ॥ ਮੁਗ਼ਲਸਖਾਂਨ ਸੁਨੀ ਸੁਧਿ ਗੁਰ ਕੀਆਪ ਚਵੇ ਛੋਰਤਿ 
ਹੈਂ' ਬਾਨ । ਦੇਕ ਬਾਂਰ ਦਲ ਉਮਡ ਪਰਯੋ ਬਡ ਚਲਤਿ ਕ੍ਰਿਪਾਨ ਭਯੋ 
ਘਮਸਾਨ । ਮੁਹਰੀ ਦਈ ਢੋਰਿ ਸੈਨਾ ਕੀ,ਹਟਿ ਪਾਛੇ ਕੇਤਿਕ ਤਜਿ ਬਾਨ। 
ਕਿਤਿਕ ਕਾਲ ਸੇ ਕਰਹਿ ਨਿਬੇਰਨਿ ਸਰ ਮਾਰਤੜਿ ਸਤਿਗੁਰ ਸਵਧਾਨ?॥ 
੧੫॥ ਇਮ ਸੁਨਿ ਪੰਚ ਹਜ਼ਾਰ ਚਮੂੰ ਕਹੁ ਆਇਸੁ ਦਾਈ “ਅਰਹ ਅਗ: 
ਵਾਇ। ਗਹਿ ਲੀਜਹਿ ਗੁਰ ਬਲ ਛਲ ਕਰਿਕੈ ਸਗਰੇ ਕਾਰਜ ਸਿਧ ਹੁਇ 
ਜਾਇਘੇਰ ਲੋਹੁ ਚਹੁੰਦਿਸ਼ ਤੇ ਦਲ ਗਨ ਸੈਨ ਮਰੇ ਇਕਲੋ ਤਬਿ ਪਾਇ। 
ਭਾਂਜਜੋ ਦਯੋ ਖੁਦਾਇ ਅਬਹਿ ਗੁਰ ਸ਼ਾਹੁ ਨਿਕਟਿ , ਦਿਹੁ, ਬਡ ਹਰਖਾਇ” 
॥੧੬॥ ਸੁਨਿ ਆਗਜਾਂ ਭਟ ਪੰਚ ਹਜ਼ਾਰੋ' ਸ਼ਸਤ੍ ਸੈਭਰਿ ਤੁਹੌਗ ਚਲਾਇ। 
“ਗਹਹ ਗੁਰੂ ਕਹੁ” ਬੋਲਤਿ ਧਾਏ “ਭਯੋ ਮਦੜ ਹਮ ਆਨਿ ਖ਼ੁਦਾਇ । 
ਬਾਜ ਸਹਤ ਲੇ ਚਲਹਿ ਜਿਯਤਿ ਕੌ, ਸ਼ਾਹੁ ਪ੍ਰਮੈਨ ਇਨਾਮ ਦਿਵਾਇਚਹੂੰ 
ਅਲਪ ਤੇ ਕਯਾ ਲਰਿ ਸਾਂਕਹਿ ਇਕ ਬਿਰ ਪਰੋ ਸਕਲ ਹੀ ਧਾਇ? ॥੧੭॥ 
ਰਸਾਵਲ ਛੈਦ ॥ ਮਲੋਛੀ ਜੁ ਸੈਨਾ । ਮਿਲੀਨੈਂਜੋਗ ਐਨ'। ਕਹੈਂ£ਮਾਂਰ ਮਾਰੇ 
ਹਥਜਾਰੈ ਸੈਭਾਰੈ ॥੨੮॥ ਬੰਦੂਕੈਂ ਸੇਭਾਰੀ । ਬਰੂਦੈ ਸੁ ਡਾਰੀ । ਕਸੀ ਦੋਇ 
ਗੋਰੀ । ਗਜੈ ਠੋਕਿ ਛੋਰੀ॥ ੧੯॥ ਪਲੀਤੋਂ ਮਿਲਾਏ।ਸ ਤੋੜੇ ਡੰਭਾਏ'।ਕੜਾਂ 
ਕਾੜ ਛੁੱਟੈਂ । ਭਟੈ ਲਾਗਿ ਫੁੱਟੋਂ ॥੨੦॥ ਕਟਜੋ ਦੌਰਿ ਹੱਲ॥ਰਟੰ ਖੇਤ ਮੱਲਾ 
 ਪ੍ਰਹਾਰੀ ਕ੍ਰਿਪਾਨੈ' । ਬਡੇ ਬੀਰ ਹਾਨੌ ॥ ੨੧॥ ਗੁਰੂ ਬਾਨ ਛੋਰੇ । ਚਲੇ 
ਬੇਗ ਘੋਰੇ।ਜਿਸੇ ਜਾਇ ਲਾਰੀ' । ਤਬੈ ਪ੍ਰਾਨ ਤਕਾਰੈ॥੨੨॥ਦਲੀ ਮੇਘ ਘੋਰੇਂ 
ਸੋ ਗੋਰੀ ਕਿ ਓਰੇ” । ਪਰੈ ਏਕ ਬਾਰੀ । ਹਲਾਹੂਲ ਭਾਰੀ ॥ ੨੩ ॥ ਗਿਰੇ 
ਮੂਰਛਾਏ । ਮਨੋ ਨੀਂਦ ਪਾਏ । ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਾਨ ਹਾਨੈ । ਕਿਨੇ ਰੋਸ ਠਾਨੇ॥੨੪॥ 
ਸੈਯਾ ॥ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਪਰੇ ਲਲਕਾਰ ਤਵੈਗਠਿ ਮਾਰ ਕੈ ਗਾਰਿ ਮਚਾਈ । 
ਚੇਤ ਬਿਖੈ ਜਿਮ ਮੇਘ ਘਟਾ ਬਨਿ ਓਰਨ ਕੀ ਬਰਖਾ ਬਰਖਾਈ । ਸੂਰ ਘਰੇ 
ਜਿਮ ਖੇਤ ਪਕਯੋ ਇਕ ਬਾਰ ਹੀ ਮਾਰਿ ਕੈ ਭੂਮ ਗਿਰਾਈ। ਤੀਰ ਗੁਰੂ ਕੇ 

ਜਗ ਵਿਚ ਠੀਕ ਰੁੱਝ। “ਤੋੜੇ ਦਾਰੇ । <ਫੌਜ ਹੈ ਬੱਦਲ ਭਜਾਨਕ (ਵਾਂ) । ੧(੩) ਓਹ 
ਗੋਲੀਆਂ ਹੰਨ ਕਿ ਗੜੇ । ਵਘਾ:=ਜੁਫੀ । 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੨੮੩੧) ਗਸਿ ੬। ਅੰਸੂ ੧੧. 
ਸ਼ਮੀਰ ਬਹੇ ਦਲ ਵਾਣ ਗਯੋ ਨਹਿੰ ਧੀਰਜ ਪਾਈ' ॥ ੨੫॥ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ- 
ਗੋਵਿੰਦ ਚਾਂਪ ਕਠੋਰ ਤੇ ਯੌ' ਖਪਰੇ ਖਰ ਮਾਰਤਿ ਹੈ'। ਤੇਜ਼ ਤਰੰਗ ਕਰੇ 
ਬਿਚਰੈਂ,ਜਿਤ ਬ੍ਰਿੰਦ ਰਿਪੁ ਤਿਤੁ ਡਾਰਭਿ ਹੈਂ।ਲਾਗਤਿ ਹੀ ਉਥਲੋ' ਹਯਤੇ 
ਮਰਿ ਜਾਤਿ ਨ ਬਾਕ ਉਚਾਰਤਿ ਹੈ।ਸੂਰ ਬਜ਼ੈ ਨ ਤੁਹੋਗ਼ ਬਚੈ,ਜਿਸ ਅੰਗ ਲਗੈ ਨ ਸੈਭਾਰਤਿ ਹੈ ॥ ੨੬ ॥ ਤੀਗੰਨ ਕੀ ਪਿਖਿ ਲਾਘਵਤਾ” ਜਿਨ ਤੇ 
ਹਤਿ ਸੈਂਕੜੇ ਸੂਰ ਭਏ।ਵੇਰ ਟਰੈਂਨ ਬਿਰੇ ਗੁਰ ਅੱਗੂ,ਸਮੱਗ੍ਹੀ ਉੱ'ਗ੍ਰਾੱਨ 
ਧੀਰ ਲਏ । ਖਾਨ ਬਡੇ ਮੁਗ਼ਲਾਨ ਕੀ ਸੈਨਿ ਕਿ ਸੱਯਦ ਸ਼ੇਖ ਬਿਸਾਲ 
ਤਏ” । ਦੇਖਹੁ ਕਯ; ਨ ਚਮੂੰ ਢਿਗ ਦੀਰਘ ਘੇਰੋ ਚਹੁੰਦਿਸ਼,ਲੋਹ ਜਏ” 
॥ ੨੭॥ ਯੌ ਕਹਿ ਪੀਸ ਕੈ ਦਾਂਤ ਪਰੇ ਗੁਰੁ ਉਪਰ ਏਕ ਹੀ ਬਾਰਿ ਘਨੇ । 
ਹੋਤਿ ਭਏ ਬਿਰ ਥੈਭ ਮਨੋ ਗਨ ਛੋਰਤਿ ਬਾਨ ਕੋ_ ਕੋਪ ਸਨੋ । ਅੱਗ੍ਹ ਜੁ 
ਆਵਤਿ ਤਾਂ ਉਥਲਾਵਤਿ ਜਹੋਂ ਬਡ ਗਾਜ ਮੁਨਾਰੇ ਹਨੰ।ਕਾਨ ਪ੍ਰਮਾਨ ਲੋ 
ਤਾਣਿ# ਚਲਾਵਤਿ ਮਾਰੇ ਅਨੇਕ ਹੀ_ਕੌਨ ਗਿਨੋ ॥ ੨੮॥ ਪੂਰਬ ਮੰਤ੍ਰ 
ਕਰਯੋ ਭਿਸ਼ ਹੇਤੁ” ਹਟੇ ਗੁਰੁ ਪਾਛੋ ਤਜੇ ਰਣ ਥਾਨਾਂ । ਦੇਖਿ ਮਲੋਛ ਬਡੇ 
ਉਮਡੇ ਗੰਬ੍ਰਯਾਰ ਪ੍ਰਹਾਰ ਕਰੈ' ਘਮਸਾਨਾ।ਯੋ' ਕੜਕੀ ਇਕ ਬਾਰਿ ਤੁਵੈਗ 
ਮਨੋ ਤੜਿਤਾ ਗਨ ਗਾਜ ਮਹਾਨਾ' । ਦੌਂਪ ਤੇ ਉਪਰਿ ਧਾਇਪਰੇ ਜਿਨਕੋ 
ਤਨ ਕਾਲ ਮਹਾਂ ਨਿਯਰਾਨ' ॥੨੯॥ “ਭਾਜਿ ਨ ਜਾਇ ਗੁਰੂ ਰਣ ਛੋਰਿ ਕੈ 
ਪੇਰਹੁ ਕਯੋਂ ਨ ਹਟਯੋ ਜਿ ਪਿਛਾਰੀ । ਸ਼ਾਹੁ ਚਮੂੰ ਬਡ ਜਾਇ ਅਰਜੋ ਨਹਿ 
ਬਾਂਹਨੀ ਸੈਂਗ ਅਥੈ ਬਹੁ ਮਾਰੀ"7ਯੋ' ਕਹਿ ਆਪਸਿ ਮੋਂ ਉਮਡੇ ਕਰਵਾਲ 
ਕਰਾਲਨਿ ਥੈਂਚਿ ਨਿਕਾਰੀ । ਬ੍ਰਿੰਦ ਬਡੀ ਲਿਸ਼ਕੇਂ' ਕਰ ਬੀਰਨਿ"" ਜਜੋਂ 
ਤੜਿਝਾ ਗਨ ਰੂਪ ਕੋ ਧਾਰੀ ॥੩੦॥ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਕੀ ਗਤਿ ਦੇਖਿ ਤਬੈ ੜਖੜੂ 
ਸਿਖ ਜੈਤ ਨੋ ਬਾਕ ਉਚਾਰੇ । “ਰਾਵਰ ਕੇ ਹਟਿ ਆਂਵਨਿ ਤੇ ਇਹ ਧਾਇ 
ਮਲੋਛ ਪਰੇ ਅਬਿ ਸਾਰੇ । ਆਪ ਕੇ ਬੀਰ ਧਕਾਇ ਲਿਏ ਰਣ ਖੇਤ ਮਹਾਂ 
ਕਰਿ ਜੋਰ ਨਿਕਾਰੇ । ਧੀਰ ਧਰੋ ਸੁ ਗ਼ਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਹਤੈ' ਇਨ ਕੋ ਤੁਮਰੇ 

“ਗੁਰ੍ਹ ਜੀ ਦੇ ਤੀਰ (ਮਾਨੋ) ਵਾਯੂ ਵਗੀ ਹੈ ( ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੋਰੀ ) ਦਲ ( ਦੀਆਂ ਘਣਾਂ ) ਪਾਣ 
ਗਈਆੰ ਤੇ ਫਿਕ ਨਾਂ ਸਕੀਆਂ । “ਫੁਰਤੀ । “ਸਾਂਹੇ ਹੀ ਚੈਰੋ (ਸੂਰਮੇ) । “ਤਿਆਰ ਬਰਤਿਆਰ 
ਹੋਏ, (ਅ) ਤਧੇ । “ਜੇ; ਜੀਤ । “ਕੰਨ ਤੀਕ ਖਿਢਕੇ । “ਪਹਿਲੀ ਸਲਾਹ ਜੋ (ਪੈਂਦੇ ਖਨ ਨਾਠਨ 
ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੈ ਦੱਖਣ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ)ਉਸ ਲਈ'''। ਮਨੋ ਬੜੀਆਂ ਬਿਜਲੀਆੰ ਗੱਜੀਆਂ ਹਨ। 
ਦਜਿਨ੍ਹੀ ਦੇ ਤਨ ਦੀ ਸੌਤ ਨੌਜੇ ਆਈ ਹੈ । "ਮਾਰ ਲਓ । "ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ | 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਗੂਰਜ । (੨੮੩੨) ਰਾਸਿ ੬। ਔਸੂ ੧੧. 

ਲਲਕਾਰੇ! ॥ ੩੧ ॥ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਗੋਵਿੰਦ ਬੀਰ ਬਹਾਦੁਰ ਬਾਕ ਕਹਜੋ “ਇਨ 

ਆਵਨਿ ਦੀਜੈ । ਜਾਨਿ ਕੈ ਬਾਨ ਤਜਯੋ ਹਮ ਨੇ; ਅਗਵਾਇ ਬਧੈਂ ਚਿਤ 

ਚੋਂ੫ ਪਤੀਜੈ । ਏਕ ਹੀ ਬਾਰਿ ਕਰੈ' ਕਟੀਯਾ, ਮਟੀਯ' ਜਿਮ ਸੋਟਿ ਤੇ 

ਫੋਰਨਿ ਕੀਜੈ'। ਮਾਰੋ ਤੁਵੈਗਨ ਤੇ ਗਲਕਾਂ ਅਰ ਤਯਾਰ ਰਹੋ ਅਬਿ ਜੈਗ 
ਦਿਖੀਜੈ! ॥ ੩੨॥ ਦੋਹਰਾ ॥ ਇਤਿ ਐਸੇ ਈ ਕਹਤਿ ਥੇ ਆਯੋ ਪੈਂਦੇਖਾਨ । 

ਬਿਧੀ ਚੈਦ ਜਿਹ ਸੈਗ ਹੈ ਪਰੇ ਜੈਗ ਪਰ ਆਨ ॥ ੩੩ ॥ ਅਜਬ ਤਮਾਂਚਾਂ 

ਗ਼ਜ਼ਬ ਕੋ ਲਗੜੋ ਮਲੋਛਨਿ ਅੰਗ । ਕੁਰਜਹਿੰ ਧਾਨਾ ਭਾਠ ਜਿਮ” ਛੂਣੀ 

ਸ਼ਲਖ ਤੁਵੈਗ ॥ ੩੪ ॥ ਚਾਚਰੀ ਫੋਦ॥ ਤੁਵੈਗੇਂ । ਨਿਸੈਗੇਂ । ਉਠਾਈ । 

ਚਲਾਈ ॥੩੫॥ ਦਗੋਰੀ । ਕਿ ਛੋਰੀ । ਪਲੀਤੇ । ਧੁਖੀਤੇ ॥੩੬॥ ਉਲੱਦੇ । 

ਪਲੱਦੇ। ਦਬੱਟੇ”। ਨ ਲੱਟੇ'॥੩੭॥ਕੜਾਕੇ। ਤੜਾਕੇ। ਸੁ ਨੇਜੇ। ਜੁ ਤੇਜ਼ੇ 

॥੩੮॥ ਉਠਾਏ । ਕ੍ਰਮਾਏ । ਲਗਾਏ । ਧਸਾਏ॥੩੯॥ ਕ੍ਰਿਪਾਨੈ' । ਮਹਾਨੈ' । 
ਨਿਕਾਸੀ । ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੀ ॥੪੦॥ ਚਲਾਈ । ਲਗਾਈ । ਪ੍ਰਕਾਟੇ ਨ ਹਾਟੇ॥੪੧॥ 

ਅਚਾਨੋਂਪ੍ਰਹਾਨੇ। ਅਰਾਤੀ।ਕਿ ਘਾਤੀ॥੪੨॥ ਹਥਜਾਰੇ । ਉਘਾਰੇ। ਉਭਾਗੇ। 

ਪ੍ਹਾਰੇ੪੩॥ ਦੁ ਹੱਲੇ।ਸੁ ਹੱਲੇ। ਇਕੱ ਲੋ । ਧਕੱਲੋ॥੪੪॥ਅਰੇ ਹੈ' । ਖਰੇ 

ਹੈ'। ਮਰੇ ਹੈਂ, ਤਰੇ ਹੈਂ ॥ ੪੫॥ ਉਚਾਰੈ'। ਪੁਕਾਰੈਂ । ਪ੍ਰਹਾਰੈਂ। ਸੈਂਘਾਰੈਂ ॥ 
੪੬॥ ਸਿਰਬਿੰਤੀ ੬੮॥ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਬਡ ਜੋਧਾ ਪਰਜੋ ਰਿਸਾਇ ਕੰ। ਖੜਗ ਹਾਥ 

ਬਡ ਕ੍ਰੋਧਾ ਕਰਹਿ ਪ੍ਰਹਾਰਿ ਕੈ । ਜਿਨ ਆਗਾ ਬਡ ਰੋਧਾ“ ਮਾਰੇ ਧਰਿ ਪਰੇ। 

ਜਾਤੀ ਮਲਕ ਜਿ ਪ੍ਰੇਧਾ ਹਤਿ ਹਤਿ? ਤਾਂ ਰਰੇ੯'”॥ ੪੭ ॥ ਨੰਦਾ ਸਿੱਖ 
ਪਿਰਾਗਾ ਤੇਂਗੇ ਧੂਹਿ ਕੈ । ਸੁਭਟਨਿ ਕਾਟਨਿ ਲਾਗਾ ਤੁਰੰਗ ਵੰਦਾਇ ਕੈ। 

ਮਾਰੇ ਰੋਕਤਿ ਆਗ ਝਟ ਪਟ ਗਿਰ ਪਰੇ।ਜੈਗ ਭੀਮ ਬਡ ਜਾਗਾ ਜੋਗਨਿ 
ਹਸਤਿ ਹੈਂ ॥੪੮॥ ਲੋਹੂ ਖੱਪਰ ਭਰਤਿ ਅਘਾਵਤਿ ਪਾਵੜੀ । ਰਿਦੇ ਹਰਖ 
ਕੋ ਧਰਤਿ ਸੁ ਤਾਲਿ" ਬਜਾਵਤੀਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਗਨ ਫਿਰਤਿ ਖਾਇ ਡਕਰਾ- 

ਵ3%। ਆਂਤੁਨ ਮਾਲਾ ਕਰਤਿ ਹਸਤਿ ਬਹੁ ਨਾਚਤੇ॥੪੯॥ ਭੇੜ ਪਇਆ 

ਤਰਵਾਰੀ' ਬਰਛੇ ਠੇਲਿਕੈ"।ਅਤਿ ਕਾਲੀ ਕਿਲਕਾਰੀ ਆਮਿਖ ਭੱਖਿਕੈ। 

ਜਿਵੇਂ ਸੇਟੇ ਨਾਲ਼ ਮਟਕੀ ਤੋੜ ਦੇਈਦੀ ਹੈ । "ਜਿਵੇ ਭੌਨੀ ਵਿਚ ਧਾਈ' ਕੁੱਜਦੇ ਹਨ। 
ਭਪਲਟਾਕੇ । ੯ਦਬਾਏ । “ਹਟੇ ਨਹੀਂ! ੬ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਟੇ । “ਅਚਾਨਕ ਹੀ । "ਦੇਹ ਪਾਸਿਆਂ 
ਦੇ।੯ਰੋਕਿਆ । "”ਡਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ “ਆਰ ਲੋ, ਮਾਰ ਲੋ? । "ਤਾੜੀਆਂ । "ਡਕਾਰ ਮਾਰ 
ਕੇ। "੩ਕੱਢਕੇ; ਅਗੇ ਨੂੰ ਵਧਾਕੇ । #੫:-ਹੜਹਿ ਤਤਾਰਦੇ=ਤੀਰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ । 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੨੮੩੩) ਗਾਸਿ ੬ । ਅੱਸੂ ੧੨, 
ਆਂਤ੍ਰੇ ਗਹਤਿ ਉਡਾਰੀ ਗਰੀਬ ਕਿ ਚੋਗ ਹੈਂ” । ਕਾਕਾਰੁ ਕੋਕ ਪੁਕਾਰੀ 
ਦਾਰੁਨ ਸ਼ਬਦ ਤੇ॥੫੦॥ ਨੰਦਾ ਗੁਰੂ ਅਗਾਰੀ ਖੈਂ'ਚਿ ਕ੍ਰਿਪਾਨ ਕੋ। ਵਾਹਤਿ 
ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ ਮੁਗ਼ਲ ਪਠਾਨ ਕੋ । ਔਰਹਿ ਭਾਂਹਿ ਦੇ ਮਾਰੀ ਧਰਹਿੰ ਨ ਪ੍ਰਾਨ 
ਕੋ । ਜੁੱਟਯੋ ਬੀਰ ਜੁਬਾਰੀ ਸ਼ੱਤਨਿ ਹਾਨਿਕੋ ॥੫੧॥ ਤੁਰਕ ਪਰੇ ਅਰਿ- 
ਰਾਇ ਸੁ ਨੰਦਾ ਘਿਰ ਗਯੋ । ਗੋਲਕਾਂ ਚਲਿ ਸਮੁਦਾਇ ਤੁਰੈਗਮ ਹੜਿ 
ਭਯੋ । ਚਹੁੰਦਿਸ਼ਿ ਮਹਿੰ ਰਿਪ ਆਇ ਪ੍ਰਹਾਰਹਿੰ ਏਕ ਕੇ । ਸਭਿ ਤੇ ਅੰਗ 
ਬਚਾਇ ਹਤੇ ਗਨ ਸੁਰਮੇ ॥ ੫੨॥ ਖੜਗ ਟੁਟਸੋ ਜਿਸ ਕਾਲ਼ ਨਿਰਾਂਯੁਧ 
ਹ੍ਰੈ ਗਯੋ । ਮਿਰਜ਼ਾਬੇਗ ਬਿਸਾਲ ਲਾਤ ਤੇ ਗਹਿ ਲਯੋ । ਐੱਚ ਉਤਾਰਿ 
ਉਤਾਲ ਨਹੀਂ' ਸ਼ਰਮ ਕਿਛੁ ਕਿਯੋ” । ਅਵਨੀ ਪਰ ਤਿਹ ਭਾਲ ਮਹਾਂ ਬਲ ਤੇ 
ਦਿਯੋ ॥੫੩॥ ਦੋਹਾ ॥ ਨੰਦਾ ਚਾਹਤਿ-ਖੜਗ ਕੋ ਇਸ ਤੇ ਲੈਹੌ' ਛੀਨਿ-4 
ਮਿਰਜ਼ਾਬੇਗ ਸੈਕਾਰਿਕੈ ਭਰਿ ਕੌਰੀ ਮਹਿ -ਲੀਨਿ ॥ ੫੪ ॥ ਚੌਪਈ ॥ 
ਮੁਸ਼ਟ" ਯੁੱਧ ਦੋਨਹੁੰ ਅਰ ਪਰੇਘਾਵ ਕਰਨਿ ਤੇ ਭਟ ਹਟਿ ਖਰੇ।ਪਿਖਿਨਿ 
ਲਗੇ ਡਿਨ ਦੁਹਨ ਤਮਾਸ਼ਾਂ । ਮੁਗ਼ਲ ਸਿੱਖ ਰਨ” ਮਹਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਾ ॥੫੫॥ 
ਕਬਹਿ ਮੁਸ਼ਟ ਕਬਿ ਹਤਹਿੰ ਤਮਾਢੇ” ।ਕਬਿ ਕੌਰੀ” ਕੋ ਭਰਿ ਰਿਸਰਾਚੇ 1 
ਹਿਤ ਗੇਰਨ ਕੇ ਓਜ ਲਗਾਵੈਂ । ਚਪੇ ਬੀਰ ਜੁਗ ਜੈਗ ਮਚਾਵੈ' ॥ ੫੬॥ 
ਬਦਨ ਬਿਲੋਚਨ ਜਿਨ ਕੇ ਲਾਲ । ਅੰਗਨਿ ਰ੍ਰੰਦਤਿ,ਰੂਪ ਕਰਾਲ।ਸੈਨ 
'ਮਲੇਛੀ ਅਪਰ ਜੁ ਆਈ । ਤਿਨ ਕੀ ਸ਼ਲਖ ਛੁਰੀ ਅਗਵਾਈ ॥ ੫੭ ॥. 
ਤਿਨ ਤੇ ਕਿੜਿਕ ਲਗੀ ਜਬਿ ਗੋਰੀ।ਦੇਹਿ ਦੁਹਨਿ ਕੀ ਬਹੁਥਲ ਫੋਰੀ"੧ 
ਗ੍ਰੰਦਝਿ ਅੰਗ"ਦੁਊ ਧਰ ਡਾਰੇ।ਚਢਿ ਬਿਵਾਨ ਇਕ,ਸੁਰਗ ਸਿਧਾਰੇ॥੫੮॥ 
ਇੱਤੇ ਸਰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਰਜ ਫ੍ਿੰਬੇ ਖਟ ਾਸੇ'ਨੰਦਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਬਕਕਧ' ਬਰਨਨੇ ਨਾਮ ਇਕਾਦਸ਼ਮ ਅੰਸਹ ॥ ੧੧ ॥ 

੧੨, . [ਤੋਤਾ ਤਿਲੋਕਾ; ਅਨੰਤਾ) ਨਿਹਾਲੂ ਬੁੱਧ] । 
ਝੋਜ਼ਗਾ ॥ ਦੁਹਿਦਿਸ਼ਿ ਤੇ ਗੁਰ ਦਲ ਪਰਯੋ ਭਈ ਤੁਵੈਗਨਿ ਮਾਰਿ । ਗਿਰੇ 
ਬੀਰ ਸੈਗ੍ਾਮ ਮਹਿ ਭਾਗੇ ਕਿਤਿਕ ਸੁਮਾਰਿ”॥ ੧ ॥ ਚੌਪਈ ॥ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ 
ਗੋਵਿੰਦ ਕੇ ਬਡ ਜੋਧਾ । ਕਰੀ ਲਥੇਰ ਪਥੇਰ ਸੁ ਕ੍ਰੋਧਾ । ਉੱਦੋ,ਦਾਊ,ਦੋਇ 

“ਗ੍ਰਿਬਾਂ ਹਨ ਕਿ ਪਤੇਗਾਂ ਹਨ ਮਾਨੋ । ਕਾਕ=ਕਾਂ। <ਕੈਕ=ਇਕ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਪੰਛੀ ਚੀਲ 
ਵਰਗਾਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਖੰਭ ਤੀਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ । ਚਿੱਟ ਚੀਲ । “ਖਿਚ ਕੇ ਘੋੜੇ ਉਤੋਂ ਲਾਹ 
ਲਿਆ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਈ ਦੇਰ ਨ ਕੀਤੀ । “ਮੁੱਕਿਆਂ ਦਾ । ੬ਮੁਗਲ ਤੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਦੈਗ । 
?ਚੰਪੇੜਾਂ । "ਜੱਵੀ । “ਅੰਗ 'ਗੁੰਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਵ ਇਕ ਦੁਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ । “ਕਈਆਂ ਬਥਾੜ੍ਹਾਂ 
ਫੋਂ ਫੂੱਟ ਗਈ । "ਭਾਵ ਜੇਂਵੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਪੁਵਾਈਆਂ । "ਜ਼ਖਮੀ ਰੋਕੇ | 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੨੮੩੪) ਰਾਸਿ ੬ । ਅੱਸੂ ੧੨, 
ਹਰੀ ਕੈ। ਅਮੀਆੰ; ਹੇਹਰ ਮੁੱਖ ਅਨੀ_ਕੈ" ॥ ੨ ॥ ਰਿੰਬਾਵਾ ਮੁਹਰੂ ਬਡ 
ਬੀਰ । ਮੋਹਨ ਅਪਰ ਗੁਪਾਲਾ ਧੀਰ । ਜੈਤਾ; ਤੋਤਾ; ਕਿਸ਼ਨ; ਨਿਹਾਲੂ । 
ਨਾਂਮ ਪਿਰਾਗਾ ਸ਼ੂਰ ਬਿਸਾਲੂ ॥ ੩॥ ਤਖਤੂ; ਦਯਾਲ; ਤਿਲੋਕਾ, ਧੀਰਾਂ 1 
ਵਿਨ ਹੀਰਾ ।ਪੈੜਾ ਆਦਿਕ ਕੌਨ ਗਨੀਜਾਹਿ। ਗੁਰ ਸੈਨਾ 

ਮੁੱਖਿ ਜਨੀਜਹਿ ॥ ੪ ॥ ਜਾਤੀ ਮਲਕ ਬਿੱਪ੍ ਬਡਿ ਜੋਧਾ । ਸੋਢੀ ਬੈਸ 
ਸਭਨ ਕੌ ਪ੍ਰੋਧਾਂ । ਜੇਠਾ, ਬਿਧੀਦੇਦ ਬਲਵੇਤਾ । ਪੈਂਦੇ ਖਾਨ ਬੀਰ ਅਤਿ- 
ਯੈਤਾਂ ॥੫॥ ਬਾਬਕ ਨਾਮ ਰਬਾਬੀ ਪਾਸਾਂ । ਆਯੁਧ ਬਿੱਦਯਾ ਕੋ ਅੱਕਤਾਸ। 
ਇਹ ਤਿਹ ਸਮੈਂ ਭਏ ਰੋਗ ਰੱਤੇ । ਚਲੀ ਕ੍ਰਿਪਾਨੈ ਰਿਸ ਭਰਿ ਤੱਤੇ ॥੬॥ 
ਉਤ ਲੁਤਵੁੱਲਹਿ ਖਾਨ” ਬਹਾਦਰ । ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਰਾਖਹਿ ਜਿਸ ਆਦਰ । 
ਪੁਨ ਇਸਮਾਇਲਖਾਨ ਚ਼ਮੂੰ ਪਤਿ । ਜੋ ਜਾਨਤਿ ਹੈ ਜੁੱਧ ਕਰਨਿ ਅਤਿ ॥ 
੭॥ ਦੁੰਦੇ ਖਾਨ, ਬਹਾਦਰ ਖਾਨ । ਇੱਤਯਾਦਿਕ ਬਡ ਬੀਰ ਪਠਾਨ । 
ਸੱਯਦ ਇਕ ਦਿਦਾਰਲੀ” ਭਾਰ।ਬਲੀ ਕੇਗ, ਦਲ ਬੇਗ ਉਦਾਰਾ॥੮॥ ਇਸ 
ਤੇ ਆਦਿ ਮੁਗ਼ਲ ਸਿਰਦਾਰ । ਜਿਨ ਸੇਗ ਸੈਨਾਂ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ । ਰੌਰਾਂ ਪਰੜੋ 
ਸਭੀ ਢੁਕ ਪਰੇ । ਦੁਹਿਦਿਸ਼ ਕੇ ਜੋਧਾਂ ਥਿਰਿ ਅਰੇ॥੯॥ ਭੁਧੰਗ ਪ੍ਰਯਾਤ ਛੋਦ॥ 
ਦਉ ਬੀਰ ਬਾਂਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਧਾਏ । ਬਿਧੀਚੇਦ ਪੈਂਦਾ ਰਿਦੇ ਰੋਸ ਆਏ । 
ਮਲੋਛੀ ਚਮੂੰ ਸਿੰਧ ਜੈਸੀ ਬਿਸਾਲਾ। ਬਰੇ ਮੱਛ ਦੋਨੋਂ ਹਲਾ ਚਾਲ ਘਾਲਾ ॥ 
੧੦ ॥ਤੁਵੈਰੀਂ ਚਲਾਈ,ਦਈ ਦਾਸ ਪਾਸੇ'। ਗਹੇ ਵੇਰ ਨੇਜ਼ੇ ਉਭਾਰੇ ਹੁਲਾਸੇ। 
ਪਰੇ ਦੌਰਿ ਐਸੇ ਜਥਾ ਬਾਜ਼ ਕੁਖਾ। ਉਡਜੋ ਹੇਰਿ ਪੰਛੀ ਗਹੈ ਖਾਇ ਸੂਖਾਂ 
॥੧੧ ॥ ਉਥੱਲੋ ਪਥੱਲੋ, ਨ ਜੈ ਪਾਇ ਹੱਲੇ।ਕਰੇ ਛੂਛ ਬਾਜੀ ਅਕੱਲੋ 
ਧਕੱਲੇਂ।ਹਤੈ' ਨੋਕ ਨੇਜ਼ਾਨਿ” ਦੇਹੀ ਖੁਭਾਵੇਂ । ਗਹੈ' ਬਾਂਸ ਐੱਚੈ ਫਲੀਕੋਂ 
ਚਢਾਵੈਂ੯ ॥੧੨॥ ਬਲੀ ਦੀਹ ਘੋਰੇ ਧਵਾਵੈਂ,ਪ੍ਹਾਰੈਂ । ਕਿਸੂ ਫੇਟ ਸੋਂ"'ਗੇਰਿ 
₹ਜੈਨਾੰ ਦੇ ਮੁਖੀ । ”ਪ੍ਰੋਹਿਤ । ਉਸ ਤਰਫ ਲੁਤਵ ਉੱਲਾ ਖਾਨ । "ਦੀਦਾਰ ਅਲੀ । “(ਚਲ 
ਚੁਕੀਆਂ ਈੰਦੂਕਾਂ (ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾ ਕੇ) । ੬ਸਦੈਨ ਹੀ (ਅ) ਸੱਕੇ ਨੰ ਹੀ । ੭ਅਕੱਲਿਆੰ ਨੇ ਧੇਂਕ 
ਦਿਤੇ । "ਨੋਜ਼ਿਆੰ ਦੀਆੰ ਨੋਕਾਂ । <ਨੋਜ਼ਾ ਮਾਰਕੇ ਨੌਕ (ਨੇਜ਼ੇ ਦੀ) ਦੇਹੀ ਵਿੱਚ ਖੁਭਾ ਦੇਦੇ ਹਨ 
(ਵੇਰ) ਫੜੇ ਹੇਂਏ (ਨੇਦੇ ਦੇ) ਵਾਂਸ ਨਾਲ਼ ਬਿੱਚ ਕੇ ਅਸਮਾਨ ਰੁਖ਼ ਕਰੇ (ਘੁਮਾ ਕੇ ਸਿੱਟ ਦੇਂਦੇ 
ਹਨ) [ਹਿੰਦੀ, ਫਲੌਕ, ਫਾ:: ਫਲਕ=ਅਸਮਾਨ । ਕਵਿ ਪਦਮਾਕਰ ਨੈ ਬੀ ਪਦ ਫਲੋਕਮ 
ਅਸਮਾਨ ਅਰਬਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤਿਆ ਹੈ] (ਅ) (ਪੁੱਤੇ ਹੋਂਚੇ ਨੇਜੇ ਦੇ ਫਲੰਕੋ=) ਫਲ ਨਾਲ (ਵੇਰੀ 
ਦੀ) ਦੋਹ ਨੂੰ (ਨੇਜ਼ੋ ਵੇ ਹੌਥ ਵਿਚ) ਫੜੇ ਵਾਂਸ ਨਾਲ ਖੜ! ਕਰਕੇ ( ਸਿੱਟ ਦੇਂਦੇ ਹਨ )। "?ਸੇਫ 
ਨਾਲ 1 #ਗ੍ਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਰਨੀ ਵਲ ਤਕੋ ਪ੍ਰੋਹਤਾਂ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਤੇ ਰਬਾਬੀਆਂ 
ਡੱਕ ਨੂੰ ਯੋਧੇ ਬਣਾ ਲਿਆ । 



ਸ੍ਰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੨੩੫) ਰਾਸਿ ੬। ਅੰਸੂ੧ਣ, 

ਛੂ ਮੈਂ ਸੈਘਾਰੈ' । ਕਿਸੂ ਦੇ' ਧਕੇਲਾ ਤੁਰੇਗੀ ਸਮੈਤਾ । ਗਿਹੈਂ ਪ੍ਰਾਨ ਖੁ ਕੈ ਨ 
ਹੋਵੈ ਸੁਚੇਤਾ।੧੩॥ਤਬੈ ਬੀਰ ਪੈਂਦਾ ਕੁਪਯੋ ਜੈਗ ਮਾਂਹੀ। ਹਥ ਛੋਰਿ ਦੀਨੋ 
ਲਿਯੋ ਖੱਗ ਤਾਂਹੀ । ਦੁਤੀ ਹਾਥ ਮੈਂ ਢਾਲ ਭਾਰੀ ਸੈਭਾਰੀ । ਬਰਜੋ ਫਾਂਦਿ ਕੈ 
ਬੀਰ ਕੀਨੇ ਸੈਘਾਰੀ ॥੧੪॥ ਹਤੋਂ ਤੇਗ! ਕਾਂਕੇ' ਕਿਤੇ ਢਾਲ ਵਾਹੇ । ਕਿਸੂ 
ਦੇ ਧਕੇਲਾ ਰਖੇ ਜੈਗ ਮਾਂਹੇ। ਹਤੈ ਲਾਤ ਕਾਂਕੇ ਗਿਰੈਂ ਬੀਰ ਭਾਰੇ।ਸਹਾਰਮੋ 
ਨ ਜਾਈ ਕਿੱਤੇ ਸੂਰ ਮਾਰੇ ॥ ੧੫॥ ਕਰੀ ਤੇਗ਼ ਮਜਾਨੰ ਰਖੀ ਢਾਲ ਬਾਏ। 
ਚਲਜਯੋ ਜਾਤਿ ਘੋਰਾ ਗਹੇ" ਹਾਥ ਦਾਏ' । ਕਰੈ ਓਜ ਤੇ ਟਾਂਗ ਐੱਦੈ,ਗਿਰਾਵੈ। 
ਡਰੇ ਬੀਰ ਦਾਬੈ;ਮਰੈ, ਪ੍ਰਾਨ ਜਾਵੈ।੧੬/ਡਰੇ ਬੀਰ ਸਾਚੇ ਨਹੀਂ ਨੌਰ ਕੀਨੋ। 
ਖਰੇ ਦੂਰ ਗੋਰੀ ਚਲਾਵੈ' ਸੁ ਚੀਨੋ । ਤਬੈ ਧਾਇ ਘੋਰੇ ਚਰਜੋ ਬੀਰ ਪੈਂਦਾ । 
ਤੁਫੈਰੀ _ਸੰਭਾਰੀ ਨਹੀਂ ਖੋਫਾਂਕੈਂਦਾ॥੧੭॥ ਨਰਾਜਫੈਦ ॥ ਭਰੇ ਪਠਾਨ ਕੋਪ 

ਕੈ । ਇਤੇ ਗੁਰੂ ਅਗਾਰ ਕੋ ਸਿਧਾਰਿ ਪਾਉ' ਡਾਰਿਕੈਂ ਪਰੇ ਜੁਝਾਰ ਦੌਰਿਕੰ 
ਕ੍ਰਿਪਾਨ ਕੌਂ ਪ੍ਰਹਾਰਿਕੈ ॥ ੧੮ ॥ ਤੁਰੈਗ ਸੈਗ ਅੰਗ ਭੈਂਗ ਸੂਰ ਪ੍ਰਾਨ ਛੋਰਿਕੈ 
ਤਏ ਅਰੋਹਾਂ ਦੋਵ ਲੋਕ ਸ਼ੋਕ ਭਤਾਗਿ ਲੋਗ ਕ। ਢਿਰੋ ਕਥਧਾ ਅੰਧ ਸੇ 
ਗਿਰੈ' ਭਵਾਰਿ ਖਾਇ ਕੈ । ਪੁਕਾਰ ਮਾਰਿ ਮਾਰਿ ਕੌ ਕਟੈ' ਕ੍ਿਪਨ ਘਾਇਕੈ 
॥ ੧੯॥ ਕਟੈਂ ਸਿਕੈਧ<ਦੈਡ'ਬਾਹੁ, ਹਾਬ ਅੰਗੁਰੀਨ ਤੇ। ਗਿਰੈਤਿ ਸੀਸ 
ਗਰ ਤੇ, ਕਿ ਤੁੰਡ'"'ਕਾਟਿ ਦੀਨ ਤੇ । ਉਰੂ ਕਿ ਗੋਡਿਯਾਨ ਤੇ ਨਿਕੌਢਿ 
ਦੇਤਿ ਭਾਰਿ ਕੈ । ਗੁਮਾਯ ਮਾਂਸ ਖਾਤਿ ਬ੍ਰਿੰਦ, ਜੋਗਨੀ ਡਕਾਰਿਕੈ ॥੨੦॥ 
ਬਿਹੈਗ ਮਾਸਹਾਰਿ' ਆਇ ਖਾਤਿ ਹੈ' ਅਘਾਇ ਕੈ । ਬਿਥਾਰਿ ਸ਼੍ਰੋਟ ਮਾਸ 
ਕੌ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬੀਰ ਘਾਇ ਕੌ । ਕਰੈਤਿ ਲੋਥ ਪੋਥਨਾ, ਤੁਰੇਗ ਛੂਛ ਦੌਰਤੇ । 

ਤੇ ਕ੍ਰਿਪਾਨ ਆਨਿ ਤਜਾਗ ਨਾਂਹਿ ਠੌਰ ਤੇ॥੨੧॥ ਹਜ਼ਾਰ ਹੀ ਮਲੇਛ 
ਮਾਰਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਹਾਰਤੇ।ਬਿਸਾਲ ਚਾਂਪ ਐੱਚਿ ਐੱਚਿ ਤੀਰ ਬੀਰ ਡਾਰਤੋਂ। 
ਪੁਲਾਦਿ ਭੁੱਲਯ"” ਤੀਖਨਾ ਲਰੀ ਸਜੋਰ ਜਾਇ ਕੈ । ਤੁਰੇਗ ਸੂਰ ਬੀਚ ਕੌ 
ਪਰੈ ਸੁ ਪਾਰ ਘਾਇਕੋ ॥ ੨੨ ॥ ਨ ਪਾਨਿ" ਫੇਰ ਜਾਚਤੇ; ਨ ਪ੍ਰਾਨ ਦੇਹਿ 
ਧਾਰਤੇ । ਭਈ ਭਯਾਨ ਕੂਮਿਕਾ ਭਗੈਲ ਕੈ ਸਿਧਾਰਤੇ"“ । ਬਿਸਾਲ ਬੀਰ 

"ਕਿਸੇ ਦੇ। "ਫੜਕੇ । "ਕਿੱਸੇ ਦਾ। “ਮੋੜਾ। “ਅਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪੇਰ ਧਰਕੇ ਟਰੇ ਭਾਵ ਤੁਰਕਾਂ ਤੇ ਜ਼ 
ਪਏ। “ਚੜ੍ਹ ਗਏ। “ਚਾਹ ਕੇ । “ਧੜ । “ਮੋਢੇ । "“ਬਾਹਾਂ। '"ਮੂੰਹ। "“ਮਾਸਾਹਾਰੀ (ਪੰਛੀ) । 
੧ਕਪੂਲਜਦੀ ਬਾਣਾਂ ਦੀ ਖ਼ੂਬੀ । "“ਪਾਣੀ । "੯ਕਾਇਰ ਤੈ ਖਾਕੇ ਉੱਠ ਨੱਸ । #ਘਾਟ-ਤ੍ਰਸ। 



__ਸੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਂਪ ਸੂਰਜ । (੨੮੩੬) ਗਸਿ ੬ । ਅੰਸੂ ੧੨, 
ਬਾਂਕਰੇ ਨ ਹਾਂ ਕਰੇ ਹੈਕਾਰ ਤੇ।ਪ੍ਰਚਾਰਤੇ',ਪ੍ਰਹਾਰਤੇ,ਸੁ ਮਾਰਤੇ ਨ ਹਾਰਤੇ” 
॥੨੩॥ ਭੁਯੰਗਪ੍ਯਾਤ ਛੰਦ ॥ ਪੁਨੰ ਕੀਨਿ ਹੱਲਾ ਜੁ ਸੈਨਾ ਪਠਾਨੀ । ਗੁਰੂ ਓਰ 
ਆਏ ਬੜੇ ਬੀਰ ਮਾਨ।ਗਹੋ ਕਜੋਂ ਨ? ਬੋਲੈ'“ਰਹੇ ਸਿੱਖ ਥੋਰੇ"। ਨਿਕਾਸੀ 
ਕ੍ਰਿਪਾਨੈ' ਧਵਾਏ ਸੁ ਘੋਰੇ ॥ ੨੪ ॥ ਗੁਰੂ ਤੀਰ ਆਏ ਸੁ ਹੱਲਾ ਬਿਲੋਕਾ । 
ਭਰੇ ਕਰੋਧ ਮੈਂ ਬੀਰ ਤੋਤਾ, ਤਿਲੋਕਾਂ । ਅਨੰਤਾ, ਨਿਹਾਲ, ਚਲੇ ਬੀਰ 
ਚਾਰੋਂ । ਜਹਾਂ ਖਾਂਨ ਠਾਂਢੇ ਬਿਲੋਕੇ ਹਜ਼ਾਰੋਂ॥ ੨੫ ॥ਲਈ ਸੈਗ ਸੈਨਾਂ ਗਏ 
ਧਾਇ ਆਹੇ । ਤੁਵੈਗੇ' ਤੜਾਕੇ ਉਠੇ ਜ੍ਰਾਲ ਜਾਗੇ । ਚਲੀ ਏਕ ਬਾਰੈ' ਸੁ 
ਨਾਦੇ ਉਠਾਏ । ਮਨੋ ਗਾਜ ਬ੍ਰਿੰਦੇ” ਗਿਰੇ ਕੂਮਿ ਆਏ ॥ ੨੬ ॥ ਢਟੇ ਤੁੰਡ 
ਮੁੰਡੇ" ਮਨੋ ਝੁੰਡ ਹਾਂਡੀ£। ਪ੍ਰਚੈਡੈ' ਪਰੀ ਦੰਡ ਖੰਡੇ ਜਿ ਕਾਂਡੀ” । ਬਡੇ 
ਐੱਡਿ ਬੈੱਡੇ',ਉਮੰਡੇਘਮੰਡੇ।ਪਰੇ ਹੁੰਡ"ਹੈ ਕੈ ਭਏ ਖੰਡਖੰ ਡੇ॥੨੭॥ ਦੁਹੂ 
ਓਰ ਤੇ ਮਾਰ ਗੋਰੀਨ ਹੋਈ ।ਪਲੀਤੇ ਧੁਖੈਂ ਸੇਨ ਨੇ ਕੀਨਿ ਢੋਈ । ਗਿਰੈ' 
ਬੀਰ ਘੋਰਾਨਿ ਤੇ ਕੂਮਿ ਐਸੇ । ਫਲ ਤਾਲ ਤੇ ਬਾਯੁ ਕੋ ਬੇਗ ਜੈਸੇ ॥ ੨੮॥ 
ਉਤੇ ਖਾਨ ਦੂਕੇ ਹਲਾਹੱਲ ਕੀਨੇ । ਰੁਹੇਲੋ'" ਗਹੇ ਤੇਗ਼ ਦੇਰੀ ਬਿਹੀਨੇ । 
ਚਲੋ ਚੁਗ ਦਾਓਜ਼ਈ"” ਬੀਰ ਆਏ । ਗੁਰੂ ਸਾਮੁਹੇ ਏਕਠੇ ਹੋਇ ਧਾਏ ॥ 
੨੯॥ ਤਬੈ ਔਰ ਆਗੇ ਨਿਹਾਲੂ, ਤਿਲੋਕੇਂ । ਤੁਫੈਗੈ' ਪ੍ਰਹਾਰੀ ਅਗਾਰੀ ਸੁ 
ਰੋਕੇ । ਘਨੇ ਓਰੜੇ ਨਾਂ ਟਿਕੈ ਧੂਮ ਪਾਏ । ਤਬੈ ਬੀਰ ਤੋਤਾ ਅਠੰਤਾਂ ਸੁ 
ਆਏ ॥ ੩੦ ॥ ਕ੍ਰਿਪਾਨੈ ਨਿਕਾਸੀ, ਤੁਵੈਗਾਨਿ ਛੋਰੀ । ਭਈ ਹਾਲ ਹੂਲੰ, 
ਚਲੈ ਬਾਨ ਗੋਰੀ । ਧਕਾਧੱਕ ਹੋਈ, ਹਕਾਹੱਕ ਬਾਜੀ" । ਲਟਾ ਪੱਟ 
ਜੁੱਟੇ ਖਿਲੈ' ਜੈਗ ਬਾਜੀ ॥ ੩੧ ॥ ਸਟਾਸੱਟ ਸੇਲੇ ਭਈ ਰੇਲ ਪੇਲਾ“। 
ਕਰਾਚੋਲ ਭਾਲੇ ਹਲਾ ਚਾਲ ਮੇਲਾ । ਦੁਚੋਬੈ' ਬਜੈਂ ਦੀਹ ਧੋਂਸੇ ਧੁੰਕਾਰੇ । 
ਲਗੇ ਢੋਲ ਡੇਕੇ ਉਠਯੋ ਨਾਦ ਭਾਰੇ ॥ ੩੨ ॥ ਮਿਲੇ ਆਪ ਮਾਂਹੀ ਹਥਾ 
"ਵੰਗਾਰਿਆੰ ਹੋਇਆਂ ਬੜੇ ਬਾਂਕੇ ਬੀਰ (ਪਠਾਣ) ਨਾ ਕੁਸਕਦੇ ਹਨ; ਨਾਂ ਹੈਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ) 
ਭਾਵ ਓਹ ਦਮਗਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ ਐਸੇ ਡਰੇ ਹਨ । “(ਗੁਰੂ ਕੇ ਯੋਧੇ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ) ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ 
ਮਾਰਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਬਕਦੇ ਨਹੀਂ । $(ਪਠਾਣ) ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਕਿ । “ਬਿਜਲੀਆੰ (ਦੀ ਮਾਰ ਨਾਲ) 1 
ਪਮੂੰਹ ਸਿਰ । ੬ਮਾਨੋ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਂਡੀਆਂ (ਟੁੱਟੀਆਂ ਪਈਆਂ) ਹਨ । “ਬਲ ਵਾਲੀਆਂ ਬਾਹੀ 
(ਇਉਂ) ਪਈਆਂ ਹੈਨ ਜੀਕੁਣ ਕੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ (ਦਰਖਤਾਂ ਨਾਲੋਂ) ਭਾਲੀਆਂ (ਅ) (ਪੂਚੈਡ=) 
ਚਮਕਦੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਸਮੇਤ (ਦੇਡ=) ਬਾਹੀਆਂ। "ਬੜੇ ਆਕੜ ਵਾਲੇ ਟੇਢੇ । ੯ਉਛਲੇ । "ਸਿਰ 
ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਧੜ । "ਪਠਾਣਾਂ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਹੈ । "“ਂਦਊਦਜ਼ਈ ਜ਼ਾਤ ਹੈ ਪਠਾਣਾਂ ਦੀ । 'ਤਹਾਕ ਤੇ 
ਹਾਕ ਵੱਦੀ । "%ਜਫੋ ਜੱਫੀ । "“ਧੇਕੋ ਧੱਕੀ ! 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੂੂਤਾਂਪ ਸੂਰਜ । (੨੮੩੭ ) ਰਾਸਿ ੬ । ਸੰਸੂ ੧੨. 

ਵੱਬ ਹੋਏ । ਪਟੇ ਬਾਜਿ ਬਿੱਦਯਾ ਕਰੈ ਬੀਰ ਢੋਏ' । ਬਲੀ ਬੇਗ” ਕੋ ਧਾਇ 
ਮਾਰਜੋ ਤਿਲੋਕੇ । ਕਰਾਚੋਲ ਬਾਹਜੋ ਬਲੀ ਪਾਸ ਹੋਕੇ ॥ ੩੩॥ ਅਧੋ ਆਧਿ 

ਚੀਰਾ ਗਿਰਜੋ ਛੋਰਿ ਘੋਰਾ । ਹੁਤੋ ਕ੍ਰਾਤ ਤਾਂਕੋ ਇਸੇ_ ਦੇਖਿ ਢੌਰਾਂ। ਹਤਯੋ 

ਦੀਹ ਨੇਜਾਂ ਲਗਜੋ ਗ੍ਰੀਵ ਮਾਂਹੀ । ਪਰਜੋ ਭੂਮਿ ਮੈਂ' ਪੈ ਤਜਜੋ ਕੋਪ ਨਾਂਹੀ॥ 
੩੪॥ ਪਿਖਯੋ ਧਾਇ ਤੌਤੇ ਢਲਯੋ ਮਾਰਿ ਨੌਜਾ। ਕਹਜੋ ਹੋਹੁ ਠਾਂਢੋ ਨਹੀਂ; 

ਵਾਰ ਲੇਜਾ। ਸੇਭਾਰੀ ਤੁਵੈਰੀ ਹੜੀ ਤਾਕਿ ਗੋਰੀ।ਦਯੋ ਫੌਰਿ ਮਾਥਾਨੈਂ ਮਰਯੋ 

ਪ੍ਰਾਨ ਛੋਰੀ ॥੩੫॥ ਤਬੈ ਖਾਨ ਜ਼ੈਨਾ ਪਿਖੈ-ਦੋਇ ਮਾਰੇ। ਤਿਨੋ' ਤੇ ਹਮਾਰੇ 
ਬਡੇ ਬੀਰ ਹਾਰੇ-।ਤੁਰੌਰੀ ਧਵਾਯੋ ਅਯੋ ਤੀਰ ਤੋਤੇ।ਕਹਾਂ ਜਾਇ $ਮਾਰੋਂ; 
ਬਚੋਂ ਨਾਂਹਿ ਮੋਤੇ” ॥੩੬॥ ਬਲੀ ਬੀਰ ਤੋਤੇ ਕ੍ਰਿਪਾਨੰ _ਸੈਭਾਰੀ । ਜਬੈ ਨੇਰ 
ਕੀਨੋ ਤਬੈ ਗ੍ਰੀਵ ੜਾਰੀ । ਗਹੇ ਹਾਥ ਖੱਗੇ” ਗਿਰਯੋ ̀ ਜ਼ੈਨਖਾਨਾ। ਮਲੇਛਾਨਿ 

ਦੋਖਕੋ ਹਤੇ ਦੋਇ ਜ੍ਰਾਨ ॥ ੩੭॥ ਚਲਾਈ ਤੁਵੇਗੈਂ ਇਕੈ ਬਾਰ ਇਿੰਦੋ। 
ਗਿਰਜੋ ਬੀਰ ਤੋਤਾ ਮਹਾਂ ਰੋਸਵੈਦੈ । ਅਨੰਤਾ; ਨਿਹਾਲੂ ਰੁਪੇ ਬੀਰ ਦੌਉ। । 
ਮਨੋ ਸ਼ੇਰ ਗਾਜੈ' ਬਿਰੇ ਜੰਗ ਜੋਊ ॥ ੩੮॥ ਗੁਰੂ ਕੋ ਅਗਾਰੀ ਪ੍ਰਹਾਰੈ' 
ਹਥਜਾਰੋ । ਮਿਲੋ ਸੈਨ ਮੱਧੇ ਕਰੇ ਮਾਰ ਮਾਰੇ । _ਉਥੱਲੇ ਪਥੱਲੇ ਬਡੇ ਬੀਰ 

ਬੈਕੇ । ਪਰੀ ਧੂਮ ਭਾਰੀ ਸੈਘਾਰੇ ਨਿਸ਼ਕੇ॥੩੯॥ ਭਟੈ ਅੰਗ ਤੈਗੇ ਕਰੇ ਜੈਗ 
ਚੰਗੇ । ਬਡੇ ਖਾਨ ਖੂਨੀ ਹਨੋ ਸ਼੍ਰੋਨ ਹੈਗੇ । ਖਿਖਕੋ ਦੌਨ ਕੋ ਬੀਰ ਬ੍ਰਿੰਦੇ 
ਗਿਰਾਏ। ਖੁਸ਼ੀ ਸ਼ੀ ਗੁਰੂ ਕੀਨਿ ਸਾਧੂ ਅਲਾਏ” ॥ ੪੦ ॥ ਸ੍ਰੈਯਾ ॥ ਬੀਰ 
ਬਹਾਦੁਰਖਾਨ ਪਿਥੇ ਜੁਗ ਸੂਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਵਿਰੈ' ਸੁ ਪ੍ਰਹਾਰਤਿ,ਲੇ ਕਰਿ ਬਿੰਦ 
ਤਵੈਗਨਿ ਕੌ ਇਕ ਬਾਰ ਘਨੀ ; ਗੁਲਕਾਂ ਕਸਿ ਮਾਰਤਿ। ਯੋ ਉਥਲਾਇ 
ਦ੍ਯੇ ਭਟ ਪੁੰਜ ਮਨੋ ਕਰਿ ਟਾਮਨਿ ਕੋ ਹਠਿ ਡਾਰਤਿ । ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਗੋਵਿੰਦ 
ਧਾਰਿ ਅਨੰਦ ਬਡੇ ਭਟ ਆਪਨੈ ਕੋ ਲਲਕਾਰਤਿ ॥ ੪੧ ॥ “ਮਾਰਹੁ ਬੀਰ 
ਮਲੋਛਨ ਕੈ” ਸੁਨਿਕੈ ਗੁਰੁ ਵਾਕ ਪਰੇ ਭਟ ਬਾਈ । ਛੋਰਿ ਤੁਵੇਗ ਕ੍ਰਿਪਾਨ 
ਲਈ ਰਿਸ ਬ੍ਰਿੰਦ ਮਿਲੇ ਬਹੁ ਮਾਰ ਮਚਾਈ । ਭਾਦਵ ਕੀ ਘਣ ਮੈ ਤੜਿਤਾ 
ਗਨ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਤਥਾ ਚਮਕਾਈ । ਸ੍ਰੋਠਤ ਸੋ' ਮਿਲਿ ਲਾਲ ਭਈ ਜਨ 
ਕਾਲ ਕੀ ਜੀਭ ਹੈਂ ਪਾਨ ਚਬਾਈ ॥੪੨ ॥ ਆਇ ਬਹਾਂਦੁਰ ਖਾਨ ਪਰਜੋ 

ਜੁਗ ਬੀਰ ਘਿਰੇ ਭੜਬੂ ਬਡ ਪਾਯੋਮਾਰਿ ਅਨੇਕ ਮਲੇਛਨਿ ਕੋ ਤਤਕਾਲ 
ਨਿਹਾਲ ਗਿਰਯੋ ਗਨ ਘਾਯੋ । ਬੀਰ ਅਨੰਤੇ ਬਹਾਦਰ ਖਾਨ ਕੇ ਕੋਪ ਕੈ 

“ਨੇੜੇ ਹੋਕੇ। ਤਲੀਬੇਗ਼ ਨਾਮ ਹੈ। ਤਲਵਾਰ! "ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਕਹਿਆ । ”ਪਾ:-ਦਿਏ ਵੋਜ਼ ਪਾਸੇ! 



_ ਸਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੨੮੩੮) ਰਾਸਿ ੬ ਅੰਸੂ ੧੩. 

ਜਾਇ ਕ੍ਰਿਪਾਨ ਚਲਾਯੋਬਾਂਹ ਕਟੀ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਮੇਤ ਲਹੂ ਰੀਧ ਤੇ#(ਗਿਰਿ 
ਕੈ ਮੁਰਛਾਯੋ ॥੪੩॥ ਦੋਹਰਾ ॥ ਮਿਲਿ ਪਠਾਨ ਸਮੁਦਾਇ ਨੌ ਹਨਯੋ ਅਨੰਤਾ 
ਬੀਰ । ਚਾਰਹੁੰ ਗੁਰ ਸੁਰੇ ਹਤੇ ਧਰੀ ਤੁਰਕ ਉਰ ਧੀਰ ॥੪੪॥ 
ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਹ੍ਰਿੰਥੇ ਖਸ਼ਟਮੇ ਰਾਸ “ਚਤਰ ਬੀਰ ਹਤਨ' ਪ੍ਰਸੇਗ ਬਰਨਨੇ ਨਾਮੁ ਦਵਾਵਸ਼ਮੇ ਅੰਸੂ ॥ ੧੨ ॥ 

੧੩. [ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਯੁੱਧ-ਜਾਰੀ] । 
ਦੋਹਰਾ ॥ ਮਚਜੋ ਮਹਾਂ ਸੈਗਾਮ ਜਥਿ ਕਰ ਚਮਕਤਿ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ । ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ 
ਹਰਿ ਗੋਵਿੰਦ ਤਬਿ ਭਰੇ ਕੋਪ ਸਮ ਸ਼ੇਰ॥੧॥ ਸੈਯਾ ॥ ਤੀਰ ਤਜੇ ਗਨ ਭੀਰ 
ਭਜੇ; ਨਹਿ ਓਜ ਸਜੇ'; ਨ ਲਜੇ ਮਨ ਕਾਚੇ । ਤੀਖਨ ਭੀਖਨ ਜੇ ਖਪਰੇ 
ਸਚ ਮੋਟ; ਪਕੇ ਦਿਢ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈਂ ਤਾਚੇ” । ਕੌਕਨ” ਪੰਖ ਬਿਲੌਦ ਲਗੇ ਜਿਨ 
ਕੰਚਨ ਬਾਗਰ/ ਸੁੰਦਰ ਰਾਚੇ।ਚਾਂਪ ਨੁਟੈਕ] ਤੇ“ ਛੋਰਤਿ ਹੈ' ਜਿਹ ਲਗਿ 
ਪਰੇ ਕਿਮ ਸੋ ਨਰ ਬਾਢੇ॥੨॥ਤੂਰਨ ਤੀਰ।ਨ ਪੂਰਤਿ ਸ੍ਰੋਣ ਲੌ ਫੋਰਿ ਸਰੀ- 
ਰਨਿ ਸੂਰ ਗਿਰਾਏ । ਜਾਨੋ ਨ ਜਾਤਿ ਨਿਖੰਗ 'ਨਿਕਾਰਤਿ, ਜੇ ਸੈਚਾਰਤਿ 
ਚਾਂਪ ਚਢਾਏ”। ਛੁਟਭਿ ਸਕਤਿ ਜੋਰ ਭਰੇ ਵਣ ਕੋ ਬਿਸਤਾਰੜਿ ਨਾਗ 
ਸਿਧਾਏ।ਏਕ ਦੋ ਤੀਨ ਕੌ ਬੇਧਤਿਹੈ' ਗਿਰ ਜਾਂਹਿਘਨੇ ਭਟ ਲੋ ਉਬਲਾਏ 
॥੩॥ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਗੋਵਿੰਦ ਬੀਰ ਬਹਾਦਰ ਬਾਦਰ ਜਜੋਂ ਸਰ ਕੌ ਬਰਖਾਵੈਂ । 
ਦੇ' ਲਲਕਾਰੇ ਮਨੋ ਗਰਜੈਂ; ਕਰ ਚਾਂਪ ਧਰੇ ਧਨਇੰਦ” ਸੁਹਾਵੈਂ । ਕੋਪ 
ਸਮੀਰ ਤੋਦਜਾਤਿ ਇਤੇ ਉਤ ਮੋਰਿ ਤੁਰੈਗਕੋ ਮੋਰ ਨਚਾਵੈਂ''ਨੀਰ ਮਨਿੰਦ 
ਬਹੈ ਤਨੁ ਸ਼੍ਰੋਠਤਿ ਜੋਗਨਿ, ਕਾਕਨਿ, ਕੌਕਨਿ ਪਜਾਵੈਂ ॥ ੪ ॥ ਕਬਿੱਤ ॥ 
ਪੱਦੇਖਾਨ, ਬਧੀਦੈਦ, ਮੋਹਨ; ਗੁਪਾਲਾ ਬੀਰ, ਜੈਤ ਸੋ' ਪਿਰਾਂਗਾਂ ਧੀ 
ੋੜਾ ਜੰਗ ਆਯੋ ਹੈਤਖਤੁ ਮਲਕ ਜਤੀ ਢਿਵਂਰਿਪੁ ਘਾਤੀ ਭਏ, ਦੇਵੀ 
ਦਾਸ/ਕਿਸ਼ਨਾ ਸੁਭਣ ਸਮੁਦਾਯੋ ਹੈ।ਉੱਦਾ,ਦਾਊ,ਦਯਾਲ, ਭਾਗੂ;ਭੱਟੂ,ਦੌਨ 
ਬਲ ਨ ਲਾ ਸਕੇ । “ਪੱਕੀਆਂ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਗੀਢਾਂ ਹਨ ਤਿਨ੍ਹਾਂ (ਬਾਣਾਂ) ਦੀਆਂ । । ਤੋਕੈਕ ਪੰਛੀ 
ਦੇ। ਤੀਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਿਚੇ ਦੀ ਰੈਢ ਜੇ ਕਮਾਨ ਦੀ ਰੱਸੀ ਤੇ ਧਰਕੇ ਖਿੱਚੀਦੀ ਹੈ । [ਪੰਜਾਮ 
ਬਾਗੜ । ਫਾ: ਬਾਗ਼ਰਹ=ਰੀਢ]। “ਨੌਟੈਕ ਦੇ ਧਨੁ੪ ਤੋਂ । ਇਕ ਟਾੰਕ=ਧਨੁਖ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ 
ਪ੍ਰੀਖਜਾ ਦੇ ਵਾਸੰਤੇ ਛਕ ਤੋਲ ਜੇ ੨੫ ਸੇਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬੀ (ਹਿੰਦੀ ਕੋਸ਼)। 5ਚਿੱਲੇ ਵਿਚ ਜੋੜਦੇ 
ਹਨ (ਬਾਣ) ਨੂੰ; ਧਨੁਖ ਖਿੱਚਕੇ । ”(ਮਾਨੋਂ) ਨਾਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । (ਮਾਨੋ) ਸੱਤ ਰੌਗੀ ਅਕਾਸ਼ੀ 
ਪੀਂਘ । <ਫ਼ੋਧ ਰੂਪੀ ਪੌਣ ਤੇ। "“ਮੋੜਕੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਮੋਰ ਵਤ ਨਚਾਂਵਦੋ ਹਨ । 

“ਜੇ ਪਾਠ “ਕੌਧ” ਹੇਵੇ ਤਾਂ ਅਰਥ ਲਗੇਗਾ ਮੋਢੇ ਤੋਂ । ਜੇ ਗੰਧ ਹੋਵੇ ੩ ਮਿੱਝ ਅਰਥ 
ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਵੀ ਜੀ ਦੀ ਮੁਰਾਦ ਸੈਸਕ਼ਰਿਤ ਦੇ ਪਦ “ਗੌਧਨ? ਤੋਂ ਹੈ । 
ਲਹੂ (ਬਹੁਤ) ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਣ ਤੇ[ਸੈਸ; ਗੌਧਨ=ਕਤਲ) ਸੱਟ; ਜ਼ਰਬ]। _1ਪਾ:--ਨੌਟੈਕ । 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੁਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੨੮੩੯) ਰਾਸਿ ੬ । ਅੱਸੂ ੧. 
ਭਾਤ ਬਲੀ  ਗੀਰਾਂ ਅਰੁ ਧੀਰਾ ਰਣ ਰੋਗ ਕੌ ਮਚਾਯੋ ਹੈਛੱਜੂ;ਗੱਜੂ, ਮੋਹਰੂ, 
ਰਿੰਧਾਵਾ ਤੋਂ ਸੁਜਾਨਾ ਸੂਰ, ਦੌਰਜੋ ਦਯਾ ਚੋਦ ਮਨ ਰੋਸ ਕੋ ਬਵਾਯੋ ਹੈ॥੫॥ 
ਗਿਨੇ ਕੌਨ ਕਹਾਂ ਲਗਿ ਗੁਰੂ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸੂਰ, ਪੂਰਨ ਗ਼ਰੂਰ ਕਰਿ ਤੂਰਨ 
ਪ੍ਰਹਾਰਤੇ। ਤ੍ਰਾਸ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੇਰ ਜੈਸੇ ਬਿਚਰੈ' ਮਲੋਛ ਬੀਚ, ਤੋਮਰ ਕ੍ਰਮਾਵੈਂ, ਕੈ 
ਤੁਵੈਗ ਕੱਸਿ ਮਾਰਤੇ । ਕੇਉ ਚਾਂਪ ਐੱਂਚਿ ਐੱਚਿ ਛੋਰੈਂ' ਸਰ ਮਾਰੈ ਅਰਿ, 
ਤੁਰਕ ਹਜ਼ਾਰੋ' ਗਿਰੈ' ਰਿਦੈ ਰਿਸ ਧਾਰਤੇ । ਰਿਪਹਿੰ ਨਿਹਾਰਤੇ, ਪੁਕਾਰ 
ਲਲਕਾਰੜੋਂ ਬੈਗਾਰਤੇ, ਨ ਹਾਰਤੇ, ਸੁ ਮਾਰਿ ਮਾਰਿ ਡਾਰਤੇ ॥ ੬ ॥ ਆਏ 
ਉਤਿ ਮੁਗ਼ਲ ਕਰੀਮਬੇਗ ਸੈਨ ਸੈਗ ਦੂਸਰੋ ਰਹੀਮਬੇਗ ਅਲੀਬੇਗ ਧਾਇ 
ਕੈ।ਬਲੀ ਜੈਗਬੇਗ ਜਾਂਕੈ ਸੈਗ ਹੈ ਤੁਹੈਗ ਦਲ, ਔਰ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰਬੇਗ ਬੇਗ ਤੇ 
ਸੁ ਆਇਕੈ। ਖ੍ਹਾਜਾਬੇਗ, ਮੌਜਬੇਗ, ਸੂਰਮਾ ਹਯਾਤ ਬੇਗ;ਬੜੋ ਸੁਲਤਾਨ 
ਬੇਗ ਪਰਜੋ ਹੈ ਰਿਸਾਇ ਕੈ । ਮੁਗ਼ਲਸਖਾਨ ਨੈ ਬਖਾਨ ਕੋਪ ਠਾਨਿ ਕਰਿ 

` ਕਯੋਂ ਨ ਕਰੋ ਹਾਨ ਕੋ ਨਿਦਾਨ" ਜੈਗ ਪਾਇਕੈ ॥੭॥ ਸ੍ਰੋਯਾ॥ ਕਾਇਮ ਖ 
ਇਸਮਾਇਲ ਖਾਂ; ਲੁਤਵੁੱਲਹਿ ਖਾਨ, ਇਨਾਇਤ ਖਾਨਾ। ਬੀਰ ਕਲੋਦਰ 
ਖਾਨ ਕੁਪਯੋ, ਹਯ ਤੇਜ਼ ਅਰੋਹ ਮੁਹੇਮਦਖਾਨਾ । ਕੋਪ ਸਲਾਬਤਖਾਨ 
ਭਰ੧ੋ, ਇਲਮਾਸਹਿ ਖਾਂਨ, ਜਹਾਨਖਾਂ ਜਾਨ'”। ਦੌਲਤਖਾਨ, ਮੁਦੱਫਰਖਾਂ 
ਅਰੁ ਹੋਦਰਖਾਨ ਮਹਾਂ ਅਭਿ ਮਾਨ ॥੮॥ ਦੋਹਰ॥ ਸੱਯਦ ਸੁਭਟ ਦਿਦਾਰਲੀ" 
ਗਿਨੌਂ ਕਹਾਂ ਲਗਿ ਆਨ । ਸਭਿਸੌ' ਕਰਿ ਕੈ ਕੋਪ ਕੋ ਬੋਲਯੋ ਮੁਗ਼ਲਸ- 
ਖਾਨ ॥ ੯ ॥ ਸਵੇਯਾ ਛੰਦ ॥ “ਮਨਸਥ ਬਡੇ ਬੜੇ ਤੁਮ ਪਾਏ; ਪਾਤਸ਼ਾਹ 
ਠਾਨਤਿ ਸਨਮਾਨ। ਗ੍ਰਾਮ ਜਗੇਰ ਬਿਲੈਂਦੈ ਦੌਲਤ ਲੋਤਿ ਸਕਲ ਹੀ ਨਿਭ 
ਸੁਖ ਮਾਨਿ । ਕਾਜ ਪਰਯੋ ਅਬਿ ਮਾਲਕ ਕੌ ਇਹ ਕਯੋਂ ਨ ਕਰਤਿ ਹ੍ਰੈ ਕੈ 
ਸਵਧਾਨ। ਸਨਮੁਖ ਹੱਇ ਤਨ ਲਰਤਿ ਨ ਰਨਕੋ, ਕਰਿ ਰਾਖੇ ਅਬ ਪਰਾਰੇ 
ਪ੍ਰਾਨ ॥੧੦॥ ਨਿ ਮਕਹਰਾਮੀ ਬਨਹੁ ਨ, ਭਾਈ" ! ਹਮਰੋ ਲਸ਼ਕਰ ਮਹਿਦ 
ਮਹਾਨ । ਬਿੱਦਯਾ ਸ਼ਸਤ੍ਰਨਿ ਕੀ ਸਭਿ ਜਾਨਹੁ ਭਏ ਅਰੋਹਨਿ ਬਲੀ 
ਕਿਕਾਨ । ਭਾਗੇ ਕਹਾਂ ਰਹਹੁ,ਕੌ ਥਲ ਨਹਿ, ਕਯੋਂ ਕੁਲ ਲਾਜ ਨ ਕਠਝੇ 
ਕਾਨ ਪੁਨ ਕਿਸ ਕਾਮ ਸ਼ਾਹੁ ਕੋ ਆਵਹ ਅਲਪ ਕਾਮ ਭੀ ਇਤੋਂ ਸਰਾ ਨ । 
੧੧ ॥ ਕਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਹਿ ਦਲ ਬਲ, ਜੋਧੇ ਹਮਤੇ ਦਸ ਗੁਨ ਥੋਰੇ ਜਾਨਿ । 
ਅਰਜੋ ਰਹਯੋ ਪਕਰਜੋ ਨ ਗਯੋ ਜਬਿ ਕਕਾਤੁਮਰੀਮਾਨ ਹਿੰਕੋਆਠਿ?ਊੰਗਹੋ 
ਕਿ ਮਾਰਹੁ ਨਾਂਹਿ ਤ ਮਰੀਯਹਿ, ਰਹਿ ਆਵਹਿ ਤੌ ਬਾਤ ਜਹਾਨ? । ਸੁਨਿ 
“ਰੜਕ ਦਾ। "ਜਾਣੋ । “ਦਿਦਾਰ ਅਲੀ । "ਮੂਰਾਤਝੇ। “ਹੇ ਭੁਰਾਵੋ 1 5ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋਲਾ 1 “ਕਾਰ; 



ਸ਼੍ਰੀ ਫੂਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੨੮੪੦) ਰਾਸਿ £ । ਅੰਸੂ ੧੩, 

ਦਿਦਾਰਲੀ ਸੱਯਦ ਬੋਲਯੋ “ਭੀਖਨ ਭੀਖਨ ਗੁਰ ਕੇ ਬਾਨ ॥੧੨॥ ਸਨ- 

ਮੁਖ ਠਹਿਰਨਿ ਦੇਤਿ ਨਹੀਂ' ਸੋ ਤੀਨ ਤੀਨ ਮਹਿ ਪਾਰ ਪਰੰਤਿ । ਜਿਨ ਕੇ 

ਲਗੇ ਨ ਉਕਸਨ ਪਾਏ', ਇਕ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਸੋ ਬਲਵੈਤ। ਦੇਤਿ ਧਕੇਲੇਂ, 

ਹਯ ਧਰ ਮੇਲੇ, ਕੋਇ ਨ ਬੇਲੇ ਕਰਿਦੇ ਅੰਤਿ” । ਤੁਮ ਭਾਖਤਿ ਗੁਰੁ ਵਿਗ 

ਦਲ ਬੋਰਾਂ ਅਪਨੋ ਲਸ਼ਕਰ ਬਹੁ ਨਿਬਰੈਤਿ॥੧੩॥ਦੇਖੋ ਆਗੇ ਹੁਇ;ਗਨ 
ਲੋਥਨਿ, ਮਰੇ ਹਜ਼ਾਰੋਂ ਮੁਜ਼ਲ ਪਠਾਨ? । ਸੁਨਿ ਬਰਿਆਮ ਬਿਸਾਲ ਗੁਰੂ 

ਕੋ ਕੁਪਯੋ ਅਧਿਕ ਹੀ ਮੁਗ਼ਲਸਖਾਨ । ਚਲਯੋ ਆਪ ਹੁਇ ਸਨਮੁਖ ਰਣ 

ਕੋ ਬਾਮ ਬਿਲੋਚਨ ਫਰਕਯੋ ਜਾਨਿ । ਮੁਰਝਾਯੋ=ਅਬਿ ਹਰਨਿ ਬਨਹਿ 

ਨਹਿਂ-ਮੂਢ ਬਿਸੂਰਤਿ ਜਨੁ ਭਾ ਹਾਨ॥੧੪॥ਉਮਡਜਯੋ ਲਸ਼ਕਰ ਪਿਖਿਸਰ- 
ਦਾਰਨਿਂ ਏਕੋ ਬਾਰ ਪਰੇ ਅਰਿਰਾਇ । ਸ਼ਲਖ ਤੁਵੈਗਨਿ ਕੀ ਬਡ ਛੂਟਤਿ 
ਉਠਕੋ ਧੂਮ ਜਨੁ ਘਨ ਗਨ ਛਾਇ। ਜ੍ਰਾਲਾ ਬਮਣੀ ਤੇ“ ਛੁਟਿ ਗੁਲਕਾਂ ਸਮ 
ਓਰਨਿ ਕੀ“ ਬਡ ਬਰਖਾਇ।ਫੋਰੇ ਸੂਰ ਸਰੀਰਨਿ ਉਰ, ਸਿਰ; ਟੂਟੀ ਭੁਜਾਂ; 
ਲਾਤ, ਗਨ ਪਾਇ” ॥੧੫॥ ਇਤ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਗੋਵਿੰਦ ਅਨੰਦੇ ਬੀਰ ਬਿਲੰਢ 
ਬੀਰ ਰਸ ਧਾਰਿ । ਜਾਂਤੀ ਮਲਕ, ਬਿਧੀ ਚੈਦ, ਪੈਂਦਾਹਇਨ ਕੌ ਹੇਰ ਦਿਏ 
ਲਲਕਾਂਰ/ਓਰੜ ਪਰੇ ਤੁਰਕ ਗਨ ਸਾਰੇ ਹੋਹੁ ਸੁਚੇਤ ਹਤਹੁ ਹਥਿਆਰ। 
ਨਮਸਕਾਰਨੀ ਤੇ“ ਗਨ ਗੁਲਕਾਂ ਕੈ ਚਾਂਪਨਿ ਤੇ ਬਾਨਨਿ ਮਾਰਿ ॥੧੬ ॥ 
ਪ੍ਰਥਮ ਕਰਹੁ ਮੈਗਾਮ ਇਨਹੁੰ ਕੌ ਬਹੁਰੋ ਸਭਿ ਐੱਚਹੁ ਤਲਵਾਰ । ਕਾਵਿ 
ਕਾਫਿ ਡਾਫਹੁ ਅਰੁ ਵਾਫਹੁ'; ਨਹਿੰ ਪਾਟਹੁ ਮਿਲਿ ਕੈ ਇਕ ਬਾਰਿ। 

ਕਤਲੋ ਕਰਹੁ ਮੁਰਹੁ ਨਹਿ ਧੁਰਿ ਲਗਿ"? ਇਨ ਕੋ ਬਲ ਗੁਰ ਲਿਯੋ 

ਨਿਕਾਰਿ।ਅੰਗ ਸੈਗ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਹਮਰੇ, ਬਿਜੈ ਧਰੋ ਅਰਿ ਲਸ਼ਕਰ ਮਾਰਿ 
੧੭॥ ਆਵਤਿ ਸੈਨ ਮਲੋਛੀ ਪਿਖਿ ਕੈ ਹੱਲਾ ਕਰਜੋ ਰਿਦੈ ਸਭਿ ਜਾਨਿ । 
ਹੁਕਮ ਗੁਰੂ ਕੋ ਸੁਨਿ ਕਰਿ ਸਾਰੇ ਭਯੋ ਬਚਨ ਰਿਪੁ ਕੋ ਬਲ ਹਾਨਿ।ਆਗੇ 

ਧਾਂਇ ਪਰੇ ਸਿਖ ਸਾਰੇ ਕਾਸ਼ਟ ਪਿਸ਼ਟਿਨਿ'' ਛੋਰਿ ਮਹਾਨਿ । ਮੁਗ਼ਲ 
ਪਠਾਂਨ ਆਨਿ ਕੈ ਸਨਮੁਖ ਬਰਖਾ ਕਰੀ ਬ੍ਰਿੰਦ ਗੁਲਕਾਨਿ ॥ ੧੮ ॥ ਹਰਿ 
ਬੋਲਸਨਾ ਫੈਦ॥ ਭਟ ਕੌਪ ਭਰੇ । ਢਿਸਿ ਦੋਇ ਜੁੂਰੇ । ਇਸ ਭਾਂਤਿ ਥਿਰੇ। 
੧ਹਿਲਣ ਨਾ ਪਾਂਏ । ”ਧੌਕਾ ਦੇਕੇ ਘੇੜਿਆੰ ਨੂੰ ਬੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿੱਸੇ ਤੋਂ (ਉਸ ਢ' 
ਵਾਰ) ਬੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਮਾਰ ਹੀ ਸੇਂਟਦਾ ਹੈ । 5ਨਿੱਬੜਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । “ਗੁਰੂ ਜੀ ਢੀ 

ਬਹੁਤ ਬਹਦਰੀ । “ਖੰਦੂਕਾਂ ਤੋਂ । ਗੜਿਆਂ ਵਾਂਤੂੰ । “ਹੋਰ । ਦਤੜੋ ਤੇ ਪੜੋ । ₹( ਪਰ ) ਆਪੋ" 

ਵਿਚੋਂ ਚੱਖ ਨਾ ਹੋਵੇ। "?ਅੰਤ ਤਕ । "ਬੰਦੂਕਾਂ । ਰ੍ 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੨੮੪੧) ਰਾਸਿ ੬। ਲੰਸੂ ੧੩, 

ਜਨੁ ਥੈਭ ਖਰੇ ॥ ੧੯ ॥ ਗੁਲਕਾਂ ਬਰਖੈਂ' । ਰਿਪ ਕੌ ਧਰਖੈਂ" । ਬਡਿ ਮਾਰ 
ਮਚੀ । ਰਜ ਸ਼੍ਰੋਣ ਰਚੀ” ॥ ੨੦ ॥ ਭਟ ਬ੍ਰਿੰਦ ਗਿਰੇ । ਮੁਖ ਕੋ ਨ ਮੁਰੇ। 
ਰਣ ਧੂਮ ਪਰੀ । ਗਨ ਸੈਨ ਮਰੀ॥ ੨੧ ॥ ਬਹੁ ਬਾਨ ਛੁਟੇ । ਰਿਸਿ 
ਬੀਰ ਜੁਟੇ। ਦਿਗਿ ਲਾਲ ਕਰੇ । ਪਗ ਰੋਪਿ ਅਰੇ” ॥ ੨੨ ॥ ਦਿਸਿ ਦ੍ਰੋਨ 
ਹਟੇ । ਬਿਰ ਥਾਂਨ ਕਟੇ । ਗਿਰਿ ਗੂਮਿ ਪਰੇ । ਪਿਖਿ ਹੁਰ ਬਰੇ£ ॥ ੨੩ ॥ 
ਮੁਖ ਚੋਦ ਫਬੈ । ਤਨ ਗੌਰ ਸਬੈ । ਮ੍ਰਿਗ ਨੈਨ ਬਨੇ । ਮਨ ਪ੍ਰੋਮ ਸਨੋ ॥ 
੨੪॥ ਅਸ ਹੂਰ ਵਿਰੈ' । ਪਿਖਿ ਸੂਰ -ਬਰੈਂ“। ਉਡਸਾਂਹ ਮਹਾਂ । ਰਣ ਹੋਤਿ 
ਜਹਾਂ॥ ੨੫ ॥ ਹਯ_ਪ੍ਰੇਰਤਿ ਹੈ' । ਰਣ ਫੇਰਤਿ/ ਹੈਂ । ਇਕ ਟੇਰਤਿ 
ਹੈਂ । ਵਿਰ ਘੇਰਤਿ ਹੈ'॥ ੨੬॥ ਗੁਰ ਤੀਰ ਹਤੇ। ਚਹਿੰ ਜੈਗ ਫਤੇ। 
ਖਪ੍ਰੇ ਖਰ ਹੈ'। ਦਿਢ ਜੇ ਸਰ ਹੈਂ ॥ ੨੭ ॥ ਤਨ ਪਾਰ ਪਹੈ' । ਤਤਕਾਣਨ 
ਮਰੈ' । ਜਨੁ ਨਾਗ ਡਸੇ। ਇਮ ਬਾਨ ਲਸੇ॥੨੮॥ ਬਲ ਭੀਮ” ਭੁਯੋ।ਪਲ” 
ਸ਼ਰੋਣਪਯੋ । ਖਗ ਖਾਹਿ ਮਹਾਂ । ਗਨ ਸਯਾਲ ਤਹਾਂ ॥ ੨੯ ॥ਦੋਹਰਾ॥ਦੋਨ ਹੁੰ 
ਦਲ ਹੱਲਾ ਕਰਯੋ ਮਿਲਿ ਗਏ ਆਪਸਮਾਂਹਿਕਟਿ ਕਟਿ ਝਟ ਪਟ ਗਿਰਤਿ 
ਹੈਂ£ ਹਯ ਤੇ ਤਰ ਪਰ ਜਾਹਿਂ””॥ ੩੦ ॥। ਭੁਧੰਗਪੁਯਾਤ ਵੰਦ ॥ ਸਰੋਹੀ ਚਲੀ 
ਬਾਵ ਵਾਰੀ ਹਲੱਬੀ"" ।ਥਿਚੇ ਮਕਾਨ ਤੇ ਗੇ ਫੁਲਾਦੀ ਜੁਨੱਬੀ”” । ਸੁ ਖੰਡੇ 
ਦੁਧਾਰੇ ੇ ਪ੍ਰਚੰਡੇ ਚਮੱਕੇ । ਚਲੀ ਸੇ ਸੇਫ ਸਵੈ ਕਟੈਲੀ ਦਮੱਕੇ" _॥੩੧॥ ਲਗੇ 
ਖੱਗ ਪੈ ਖੱਗ,ਤੂਟੈ;ਛਟੈਕੀਗਰੇ ਮੇਂ ਸੈਜੋਏ, ਕਿ ਤਾਂ ਸੋਂ ਝਣੇਕੈ । ਚਲੇ ਸੇਲ 
ਮੇਲੇ ਭਈ ਰੇ ਰੇਲ ਪੇਲੇ । ਮਨੋ' ਰੋਗ ਲੋ ਲੋ ਮਿਲੋ ਵਾਂਗ ਖੇਲੇ"॥੩੨॥ਕੁਜਾ- 
ਦੈਡ ਕੌਧੈ ਗਰੇ ਕਾਟ ਡਾਗੇਕਿਸੂ ਤੰਡ'"ਮੁੰਡੇ'ਕਿ ਹੁੰ ਡੈ'ਬਿਦਾਰੇ। ਕਟੀ 
ਅੰਗੁਰੀ ਹਾਥ ਲੋਹੁ ਬਹੌਤਾ । ਬਢਕੋ"' ਧੈ ਪੈਰ ਕਾਂਕੇ ਨ ਉਠੇ ਸਕੌਤਾ ॥੩੩॥ 
ਕਣਯੋ ਗੋਡ ਕਾਂਕੇ, ਕਿ ਜੰਘਾ ਭਿਦੀ ਹੈ"੯। ਉਰੂ ਬਾਢਿ ਗੇਰੇ ਕਿ ਛਾਤੀ 
3ਕੋਬਾਉਂਦੀਆਂ ਆ ਹਰਾਉਂ ਦੀਆਂ [ਸੋਸ:, ਧਰੂਖਣ]। ਧੂੜ ਲਹੂ ਨਾਲ ਰਚ ਗਈ । 3ਮੇਰ 
ਟਿਕਾਕੇ ਅੜੇ । ਦਹੂਰਾਂ ਨੇ ਵੇਖਕੇ ਵਰ ਲਏ । “ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਕੇ ਵਰਦੀਆੰ ਹਨ ।5ਜੋ ਤਿੱਖੇ 
ਤੇ ਪੱਕੇ ਖਹੇ ਤੀਰ ਹਨ । “ਭਯਾਨਕ । ਮਾਸ । ਵੌਲਹੂ । "ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ (ਧਰਤ ਤੇ) ਜਾ ਪੈਂਦੇ 
ਹਨ।"ਤਲਵਾਰ ਚਲੀ ਤੇਜ਼ ਧਾਰ ਵਾਲ਼ੀ ਹਲਬ(ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ)। "“ਜਨਬ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ 
ਬਣੀ ਤਲਵਾਰ । [ਫਾ$ ਜਨਬ]। (ਅ) ਡਿੰਗ: ਭਾ: ਵਿਚ ਜਨੇਬ ਨਾਮ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਹੈ। 
"ਬਤਲਵਾਰਾਂ ਸਾਫ ਕੇਂਟਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚਮਕਦੀਆਂਹਨ। "ਮਿਲਕੇ ਹੋਲੀ ਏਡਦੇ` ਹਨ । "“ਮੁਖ 1 

"€ਸਿਰ । "?ਧੜ । "ਵੱਢਿਆ ਗਿਆ । "€ੰਵਿੰਨ੍ਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ । 
ਵਂਪਾ:=ਪਗ । 1(ਪਾ:=ਛੈਰਤਿ। 



ਸਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ ! ( ੨੮੪੨) ਰਾਸਿ ੬। ਅੰਸੂ ੧੩, 

ਛਿਦੀ ਹੈਗਈ ਲੋਥ ਪੈ ਲੋਥ ਰ੍ਰਥੀ ਬਿਬਾਰੀ"।ਪਰੇ ਸੀਸ ਫੂਟੇ ਹਪ ਪਾਇ 
ਧਾਰੀ”॥੩੪॥ ਤਛਾ ਮੁੱਛ ਜੋਧ ਝਟ! ਪੱਟ ਹੋਏ । ਗਹੇ ਸਾਂਗ ਨੋਜ਼ੇ ਪ੍ਰਹਾਰੇ 
ਪਰੋਏ । ਚਲੀ ਤੇਗ਼ ਐਸੇ ਬਡੇ ਬੀਰ ਮਾਰੇ । ਜਥਾ ਕਾਟਿ ਖਾਤੀ ਗਨੌ ਕਾਠ 
ਡਾਰੇਂ'॥ ੩੫ ॥ ਤੁਵੈਰੈਂ ਭਈ ਬੈਦ;ਜੁੱਟੈਂ ਕ੍ਿਪਾਣੈਂ।ਖਚਾ ਖੱਚ ਮਾਚੀ ਗਚਾਂ 
ਗੱਚ ਠਾਣੈਂ” । ਜਮੀ ਹਾਬ ਮੁਸ਼ਟੈ' ਲਹੂ ਲਾਗੇ ਰਾਂਗੇ। ਕਟੇ ਬਾਹੁ ਜੈਘਾ 
ਮਨੋ ਬ੍ਰਿੱਛ ਛਾਂਗੇ ॥੩੬॥ ਪਰੇ ਸੂਰ ਸੁੱਤੇ ਸੁ ਆਂਖੈੱ ਪਸਾਰੀ। ਭਕਾ ਕੁੱਕ ਬੋਲੈ' 
ਲਹੂ ਘਾਵ ਭਾਰੀ । ਕਿਤੇ ਬੀਰ ਔਧੇ ਕਿ ਸੂਧੇ ਪਰੇ ਹੈ' । ਚਲੇ ਦੌਰ ਘੋਰੇ 
ਤਹਾਂ ਸੋ ਦਰੇ ਹੈਂ“ ॥ ੩੭॥ ਖਿਰੇ ਰੇਗ ਲਾਲ ਬਡੇ ਸੂਰ ਭਾਸੇ। ਜਥਾ ਮਾਸ 
ਬੈਸਾਖ ਫੂਲੋ ਪਲਾ“। ਅਧੁਮੰ” ਜਥਾ ਲਾਟ ਬੈਠੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੀ । ਚਲੈ' ਤੇਗ 
ਬਿੰਦੇ ਦਿਪੋਂ ਚੈਚਲਾ ਸੀ੩੮॥ ਕਹਾਂ ਲੋ ਕਹੌ' ਜੋਗ ਕੀ ਬਾੜ ਜੋਈ।ਕਟੇ 
ਸਾ ਜੋਧਾਨਿ ਕ੍ਰੋਧਾਨ ਖੋਈ । ਰੁਕਜੋ ਖੇਤ ਸਾਰੋ ਨ ਘੋਰੇ ਧਵਾਵੈਂ। ਚਲਯੋ 
ਹੂੰ ਨ ਜਾਈ ਕਹਾਂ ਸੋ ਚਲਾਵੈ' ॥ ੩੯॥ ਚੌਪਈ ॥ ਕਰਜੋ ਕ੍ਰਿਪਾਨਨਿ ਸੋਂ 
ਘਮਸਾਨਾ । ਬਜਜੋ ਲੋਹ ਜਿਮ ਘਰੈ' ਮਹਾਨਾ । ਐਸੀ ਬਾਤ ਭਈ ਤਿਸ 
ਕਾਲਾ। ਗਹੀ ਮਲੋਛਨੇ ਗਨ ਕਰਵਾਲ"॥੪੦॥ਕੇਤਿਕ ਪਰੀ ਟੂਟ ਕਰਿ 
ਧਰਨੀ” । ਗਹੀ ਰਹੇ ਕਰ ਮੁਸ਼ਟ ਸੁਵਰਨੀ'” । ਕਿਤਿਕ ਸਭਟ ਕੋ ਚਲਜੋ 
ਨ ਹਾਥਾ । ਭਯੋ ਸਥੈਭ ਤਾਸ ਕੇ ਸਾਥਾ॥ ੪੧॥ ਕੇਤਿਕ ਬੀਰਨਿ ਕੀ ਮਤਿ 
ਮਾਰੀ । ਰੋਮਨ ਕਾਂਟਜੋ ਕਰੇ ਪ੍ਰਹਾਰੀ । ਕੇਤਿਕ ਤ੍ਰੰਗ ਧਵਾਵਤਿ ਜਾਤੇ । 
ਉਗਲ ਮਜਾਨ ਤੇਂ ਖੜਗ ਪਪਾਤੇ'' ॥੪੨॥ ਕਹੈ' ਮਲੋਫ “ਦਗਾ ਦਿਯ 
ਲੋਹੇ । ਕਰੇ ਪ੍ਰਹਾਰ ਬਿਵਲ ਸਕਿ ਹੋਹੇ।ਗੁਰ ਸਿੱਖਯਨ ਕ੍ਰਿਪਾਨ ਮੁਲ ਥੋਰੇ। 
ਭਦੇ ਸੁ ਤਿਸ ਛਿਨ ਤੀਖਨ ਘੋਰੇ'"॥ ੪੩ ॥ ਸਹਿਜੇ ਚਲਹਿੰ ਤਾਰ ਸਮ 
ਨਿਕਸੈਂ । ਕਾਫਿ ਕਾਟਿ ਤੁਰਕਨਿ, ਸਿਖ ਬਿਗਸੈਂ । ਸਭਿ ਮਲੇਛ ਤਬਿ ਸ਼੍ਰਮ 
ਕੇ ਸੈਗ । ਸਪਤ ਜਾਮ ਭੇ ਚਦੇ ਤੁਰੇਗ'“॥ ੪੪ ॥ ਕਰਤਿ ਜੈਗ ਤ੍ਰੋ ਪਹਿਰ 

“(ਲਹੂ ਨਾਲ) ਗੁੱਥੀਆਂ ਹੋਈਆਂ (ਲੋਥਾਂ ਕਿਤੇ) ਲੋ੩ ਤੇ ਲੋਬ (ਤੇ ਕਿਤੇ) ਖਿੱਲਰੀਆਂ ਪਈਆਂ 
ਹਨ । “ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰ ਹੱਖਣ ਨਾਲ। <ਜਿਵੇਂ' ਤਰਖਾਣ ਸਮੂਹ ਲਕੜੀ ਕੱਟ ਸੁੱਟਦਾ ਹੈ । ਸਾਂ 
(ਲਹੂ ਨਾਲ) ਗੇਚ ਕਰ ਦਿਤਾ । “ਦਰੜ ਦਿੰਤੇ ਹਨ£ਛਿੱਛਰ” ਧੂਆਂ ਰਹ੩/“ਅਗਨੀ ਦੀ ਲਾਟ । 
੯ਬਿਜਲੀ ਵਤ ਪੂਕਾਸ਼ਦੀਆਂ ਹਨ । "ਤਲਵਾਰਾਂ । "ਧਰਤੀ ਤੇ। "੨ਹੋਬ ਵਿਚ ਜੋਨੇ ਦੀਆਂ 
ਮੁਠਾਂ ਫੜੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ । "ਮਿਆਨ ਤੋਂ ਕਦਦਿਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਤਿੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ । 
'ਓਬਹੂਤ ਉੱਥੇ ਪੋਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆਂ ਸਤ ਪਹਿਰ ਹੇ ਗੋ 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੂੜਘ ਸੂਰਜ ! ( ੨੮੪੩) ਰਾਸਿ ੬ । ਅੱਸੂ ੧੪. 
ਬਿਤਾਏ । ਨਹਿੰ ਸੁਪਤੇ ਨਾਹਨ ਕੁਛ ਖਾਏ । ਖੜਗ ਜੌਗ ਜੰਬਿ ਮਚੜੋ 
ਕਰਾਰਾ । ਮਾਯਾ ਮੋਹ ਰਿਪੁਨ ਪਰ ਡਾਰਾਂ ॥ ੪੫ ॥ ਦੋਹਰਾ ॥ ਏਕ ਛੁਧਤਿ, 
ਦੂਜੈ ਬਕਤਿ;ਤੀਜੈ ਰਿਸ ਗੁਰ ਕੀਨਿ।ਸਿਬਲ'ਅੰਗ ਤੁਰਕਨਿ ਕਰੇ ਸਿਖ 
ਸਭਿ ਕੇ ਬਲ ਪੀਨ ॥੪੬॥ ਸਪਤ ਸਹੱਸ ਜੁ ਬਾਹਨੀ ਭਈ ਕਤਲ ਤਿਸ 
ਕਾਲ । ਬਾਕੀ ਭਟ ਜੇਤਿਕ ਬਚੇ ਤਿਨ ਕੌ ਤ੍ਰਾਸ ਬਿਸਾਲ ॥ ੪੭॥ ਬਜਨੋ 
ਖੜਗ ਘਿਕਾਂ ਚਤੁਰ ਹਟੇ ਸੂਰ ਨਿਜ ਓਰ'। ਲਰਤਿ ਅਘਾਈ ਬਾਹਨੀ 
ਭਾਜੇ ਦਿਯੇ ਸੁ ਛੋਟਿ ॥੪੮॥ ਬਿਸਰਾਮੇ ਅਰੁ ਤ੍ਰਿਪਤ ਬੇ ਪੁਨ ਗੁਰ ਬਖ- 
ਸ਼ਜੋ ਜ਼ੋਰ । ਜਿਸ ਤੇ ਮਾਰਯੋ ਤੁਰਕ ਗਠਿ ਕਰਜੋ ਖੇਤ ਰਣ ਘੋਰ ॥ ੪੯ ॥ 
ਬਿਧੀ ਚੈਦ ਪੈਂਦਾ ਬਲੀ ਕਰਹਿ ਪ੍ਰਹਾਰ ਜਿ ਏਕ। ਦੁਇ ਤ੍ਰੈ ਕਾਣਤਿ ਸੁਭਟ < ੨੩ <੩ << 
੩; ਮਾਰੇ ਏਵ ਅਨਕ ॥ ੫੦ 1 ਇਤ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਿਂਬੇ ਖਸਟਮਿ ਰਾਸੇ _'ਜੇਗ' ਪਰਸਗ 
ਬਰਹਨੇ ਨਾਮ ਤਏਸਮੇ ਅੰਸੂ ॥ ੧੩ ॥ 

ਸੰਭਾਰੇ ਆਪਨੇ ਸਗਰੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਦੋਵ ॥੧॥ ਰੋਪਈ॥ ਮੁਜ਼ਲਸਖਾਨ ਬਿਰਜੋ 
ਇਕ ਥਾਨ । ਜਿਸ ਕੈ ਚਿੰਤਾ ਸੋਕ ਮਹਾਨ । ਜਿਤਿਕ ਸਹੈਸੂ ਬਚੇ 
ਭਟ ਹਾਰੇ । ਸਭਿ ਦਿਸ਼ਿ ਤੇ ਤਿਸ ਪਾਸਿ ਪਧਾਰੇ ॥੨॥ ਤਬਹਿ ਦੂਤ ਇਕ 
ਨਿਕਟਿ ਬੁਲਾਯੋ । ਕਹਿ ਬਹੁ ਬਿਧਿ ਗੁਰੁ ਨਿਕਟ ਪਠਾਯੋ । ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਹੀਨ 

ਗਯੋ ਅਗਾਰੀ । ਹਾਥ ਜੋਰਿ ਕਰਿ ਬੈਦਨ ਧਾਰੀ!॥ ੩॥ 'ਗੁਰੁ 
ਬ ! ਸੁਨੀਯਹਿ ਦੇ ਕਾਨ । ਮੋਹਿ ਪਠਾਯੋ ਮੁਗਲਸਖਾਨ । ਕਹੀ 

ਆਪਿ ਕੋਂ ਬਾਤ ਭਲੇਰੀ:-ਤਜਹੁ ਲਰਾਈ ਭਈ ਘਨੋਰੀ ॥ ੪॥ ਹਜ਼ਰਤ 
ਕੋ ਅਥਿ ਦੀਜਹਿ ਬਾਜ । ਨਹਿ ਥਲ ਅਸ ਜਹਿੰ ਬਸਿ ਹੋ ਭਾਜ। ਨਾਹਕ 
ਪ੍ਰਾਨ ਦੇੜਿ ਕ੍ਯੋਂ ਲਰਿ ਕੈ । ਕਯਾ ਸੁਧਰਹਿ ਜਥਿ ਅੰਰ ਹੋ ਅਰਿ ਕੰ ॥੫॥ 
ਕਈ ਲਾਖ ਸੈਨਾ ਪਤਿਸ਼ਾਹੀ । ਕਿਮਿ ਸਮਾ ਚਾਹਹੁ ਚਿਤ ਮਾਂਹੀ । 
ਅਲ੫ ਬਾਜ਼ ਕੀ ਬਾੜ ਪਛਾਨੋ । ਇਤੋ ਬਿਗਾਰ ਅਪਨਿ ਕ੍ਯੋ ਠਾਨੋ ॥੬॥ 
ਕਰੀ ਕੂਲਿ ਕਰਿ ਸਮੁਝਹੁ ਅਬੈ । ਮੋ ਮੈਗ ਮਿਲਹੁ ਸੁਧਾਰਹੁ ਸਬੈ । ਸ਼ਾਹੁ 
ਸਮੀਪ ਆਪ ਲੇ ਚਲੋਂ । ਤੁਮਹਿ ਮਿਲਾਇ ਭਲੇ ਕਰਿ ਮਿਲੋ ॥ ੭ ॥ ਜੋ 
ਕੀਨਿਸਿ ਅਪਰਾਧ ਬਿਸਾਲਾ । ਛਿਮ ਕਰਾਵੇਂ ਮੈਂ ਤਤਕਾਲਾ । ਨਿਜ ਪੁਰਿ 
ਆਦਿ ਗ੍ਰਾਮ ਜੇ ਸਾਰੇ । ਭੂੰਚਹੁ ਨਿਤ ਜਿਮ ਅਹੋ ਅਗਾਹੇ” ॥ ੮॥ ਅਥਿ ਲੋ 
"ਵਿੱਲੋ ਦਆਪੋਂ ਅਪਣੇ ਪੰਨੇ। ਬ੍੍ਉਸ ਦੂਤ ਨੇ) ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। “ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ 91 ̀  

ਨੂਰ 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਂਪ ਸੂਰਜ । ( ੨੮੪੪) ਰਾਸਿ ੬। ਲੰਸੂ ੧੪, 

ਲਖਹਾਂ ਆਪਿ ਕੀ ਨੀਕੀ । ਕਰਹੁ ਕੁਸ਼ਲ ਨਿਜ ਅਰਾਂ ਸਭਿ ਜੀ ਕੀ । 

ਨਾਂਹਿ ਤ ਲੀਜੈ ਰਿਦੈ ਬਿਚਾਰਿ । ਜੇਤਿਕ ਹੋਇ ਤੁਮਾਰ ਬਿਗਾਰਿ ॥ ੯॥ 

'ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਕੋ ਤੇਜ਼ ਬਿਸ਼ਾਲ। ਜਿਸ ਕੋ ਕੈ ਸਕਲ ਮਹਿਪਾਲਾ। ਦੇਸ਼ਨਿ 

ਕੇ ਪਤਿ ਜੇ ਬਰਿਆਮੂ' । ਠਾਨਹਿੰ ਆਨਿ ਸਲਾਮ ਤਮਾਮੂ ॥੧੦॥ ਮਾਂਰ- 
ਵਾੜ, ਹਾਂਡੇ, ਰਾਠੌਰ” '। ਜਿਨ ਵਿਗ ਬੜੇ ਮਵਾਸੇ ਠੌਰ । ਦਿਸ਼ਿ ਦੱਛਣ ਕੇ 

ਦੇ ਦੇ ਡੋਰੇ । ਹੋਇ ਦੀਨ ਮਿਲਿ ਸ਼ਾਹੁ ਨਿਹੋਰੇ” ॥ ੧੨ ॥ ਪੂਰਬ ਦਿਸ਼ਿ ਕੇ 
ਆਦਿ ਬੈਗਾਲਾ । ਝੂਕੇ ਮਹਿਪ ਲਖਿ ਤੇਜ ਬਿਸਾਲਾ। ਪੁਨ ਪਰਬਤ ਬਾਸੀ 

ਜੇ ਰਾਜਾ । ਲੋ ਕਰਿ ਭਲੋ ਸੁਗਾਤ“ ਸਮਾਜਾਂ ॥੧੨॥ ਤਨੁਜਾ ਡੋਰੇ ਦੇ ਦੇ 

ਮਿਲੋ । ਅਪਨੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰਹਿੰ ਭਲੋ । ਪਸ਼ਚਮ ਦਿਸ਼ਿ ਜਹਿੰ ਬਲਖ 
ਬੁਖਾਰਾ । ਗਿਨੌਂ ਕਹਾਂ ਲਗਿ ਦੇਸ਼ ਉਦਾਰਾ” ॥੧੩॥ਵਿਰਹਿ ਸਭਿਨਿ ਮਹਿ 

ਸ਼ਾਹੁ ਦੁਹਾਈ । ਪਿਖਿ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕੋ ਸਭਿ ਡਰਪਾਈ । ਨਹੀਂ ਜਗਤ ਮਹਿ 
ਕੋ ਨਰ ਆਨ । ਜੋ ਸਨਮੁਖ ਹੁਇ ਬਨਹਿ ਸਮਾਨ ॥੧੪॥ ਲਾਖਹੁੰ ਚਵਹਿੰ 

ਬਾਂਹਨੀ ਸੈਗਿ । ਆਇਸੁ ਮਾਨਿ ਪ੍ਰਾਨ ਦੇਂ ਜੈਗਿ। ਤੁਮ ਕਿਸਿ ਕੇ ਬਲ 
ਕਰਹੁ ਲਰਾਈ । ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਨਹਿ, ਬਸਹੁ ਕਿਸਿ ਥਾਂਈ $ ॥੧੫॥ ਅਰਹੁ 
ਲਰਹੁ ਹੋਵੇਂ ਹਤਿ ਪ੍ਰਾਨਾ।ਜੀਵਹੁ ਛਪਹੁ ਜਾਇ ਕਿਸ ਥਾਨ”? ਮਾਨੋ ਸੋਰਿ 
ਕਹਜੋਂ ਦਿਹ ਬਾਜ । ਨਤੁ ਮੈਂ ਹੜੋਂ' ਲਰਤਿ ਹੀ ਆਜ ॥੧੬॥ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ 

. ਗਾਦੀ ਪਰ ਅਹੋ । ਪੂਰਬ ਰੀਤਿ ਜਥਾ ਤਿਮ ਰਹੋ। ਨਈ ਚਾਲਿ ਤੁਮ 

ਕੀਨਿਸਿ ਕੈਸੇ। ਸਮਤਾ ਚਹਤਿ ਸ਼ਾਹੁ ਕੀ ਜੈਸੇ ॥੧੭॥ ਤਖਤ ਰਚਜੋ ਅਰੁ 
ਚਮੂ ਬਨਾਵਹੂ । ਜਗ-ਸਾਚੇ ਪਤਿਸ਼ਾਹ-ਕਹਾਵਹੁ । ਇਹ ਸਭਿ ਤਜਾਗਿ 
ਬਾਜ਼ ਲਿਹ ਸੈਗਿ। ਮੈਂ' ਕਰਿ ਦੇਉ' ਸ਼ਾਹੁ ਸੋਂ ਰੇਗ'॥੨੯॥ਜੇ ਸਯਾਨੋ ਤੁਮਰੇ 

ਢਿਗ ਬਿਰਵਤਿ । ਤਿਨਿ ਕੇ ਸਾਂਥ ਲੇਹੁ ਕਰਿ ਮਸਲਤਿ । ਜਜੋਂ ਆਛੀ 
ਤੁਮ ਕੋ ਬਨਿ ਆਇ। ਕਹਿ ਭੇਜਹੁ ਤਿਮ ਕਰਹਿ ਬਨਾਇ-?॥ ੧੯॥ 
ਸੁਨਤਿ ਦੂਤਿ ਕੇ ਬਚ ਮੁਸਕਾਏ । ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਗੋਵਿੰਦ ਚੈਦ ਸੁਹਾਏ/ਸੁਨਹੁ 
ਦੂਤ ਅਬਿ ਬਾਕ ਹਮਾਰੇ । ਮੁਗਲਸਖਾਨ ਬਤਾਵਹੁ ਸਾਰੇ ॥ ੨੦ ॥-ਲਾਖ 
ਰਜਤਪਨ ਕੀਮਤਿ ਜਾਂਹੀ। ਅਸ ਬਾਜੀ” ਆਵਤਿ ਹਮ ਪਾਹੀ । ਮੋਲਿ 
ਖਰਚ ਸਿਖ ਮਗ ਸਹਿ ਲਯ'ਵਤਿ । ਸੁਨਯੋ ਸ਼ਾਹੁ ਨੇ ਅਸ ਅਸੁ'' ਆਵਤਿ॥ 

"ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ । “ਬਹਾਦੁਰ । 5ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ । “ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ । ''ੁਹਵੇ । 
੬ਸਮੂਹ । ?ਬੁਹੁੰਝੋ । ਸੁਲਹ । ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ । ““ਘੋੜਾ । ੧੧ਜੈਸਾ ਘੋੜਾ। _`ਂਘ੪-ਘਰ । 



_ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਮੂਰਜ । ( ੨੮੪੫! ਰਾਸਿ ੬ । ਅੱਸੂ ੧੪. 
੨੧॥ ਛੀਨਿ ਲੀਨਿ, ਸਿਖ ਕਹਿ ਬਹੁ ਰਹੜੋ । ਬਲ ਤੇ ਉਰ ਹੈਕਾਰਤਿ 
ਗਹਮੋ । ਗੁਰੁ ਪੀਰਨਿ ਕੋ ਤ੍ਰਾਸ ਨ ਕੀਨਿ । ਮਨ ਭਾਵਤਿ ਕਰਿ ਤਤਛਿਨਿ 
ਲੀਨਿ ॥ ੨੨॥ ਸੋ ਕਾਜ਼ੀ ਤੇਂ ਹਮ ਪੁਨ ਲਯੋ । ਪ੍ਰਥਮ ਬਿ੍ਤਾਂਤ ਤੋਹਿ ਕਹਿ 
ਦਯੋ ।ਅਬਿ ਇਹ ਉਡਤਿ ਜਾਤਿ ਖਗ ਸਾਥ'।ਗਹੜੋ ਜਤਨ ਕਰਿ ਬਾਜ਼ 
ਸੁ ਹਾਥਿ ॥੨੩॥ ਸੋ ਪਲਟਾ ਹਮ ਨੇ ਨਿਜ ਲੀਨਿ । ਪ੍ਰਥਮ ਬਿਗਾਰਿ ਸ਼ਾਹੁ 
ਨੇ ਕੀਨਿ । ਇਸ ਕੌ ਪਿਤਾ ਅਦਾਇਥ ਰਾਖੜਿ । ਉੱਤਮ ਵਸਤੁ ਦੇਤਿ 
ਅਭਿਲਾਖਤਿ ॥ ੨੪ ॥ ਨਿਮੜੋ ਰਹਜੋ ਘਰ ਗੁਰੂ ਅਗਾਰੀ । ਡਰ ਖੁਦਾਇ 
ਕੌ ਰਿਦੇ ਮੜਾਰੀ । ਬਨੀ ਰਹੀ ਤਿਹ ਸਾਥਿ ਹਮਾਰੀ । ਬਿਤਜੋ ਕਾਲ ਚਿਰ 
ਨਹੀਂ ਬਿਗਾਰੀ ॥ ੨੫ ॥ ਇਹ ਖੁਦਾਇ ਕੋ ਜਾਨਹਿ ਨਾਂਹੀ । ਬਡੋ ਰਾਜ 
ਕੋ ਮਦ” ਇਸ ਮਾਂਹੀ। ਨਹਿ ਮਿਲਾਪਿ ਹਮਰੋ ਬਨਿ ਆਵੈ। ਦੇਹਿ ਜਿ ਬਾਜ਼ 
ਨ ਪਲਣਾ ਪਾਵੈ ॥ ੨੬ ॥ ਯਾਂਤੇ ਹਮਰੋ ਜੋਗ ਕਰਾਰਾ । ਮਾਰਹਿੰ ਤੁਰਕ, 
ਹਰਹਿੰ" ਹੈਕਾਰਾ । ਪੁਰਖ ਅਕਾਲ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਜੋਇ। ਸਭਿ ਅਵਨੀ ਕੌ 
ਮਾਲਿਕ ਸੋਇ ॥ ੨੭ ॥ ਤਿਸ ਕੇ ਕਰੇ ਇਸੀ ਮਹਿੰ” ਰਹੈਂ । ਭੋਗਹਿ ਖ਼ਾਨ 
ਪਾਨ ਸਭਿ ਲਹੈ' । ਇਹ ਕਯਾ ਜੰਤੁ ਮਸ਼ਕ“ ਸਮ ਤਹਾਂ। ਕੂਰੋ ਹੈਕਾਰਹਿਂ 
ਉਰ ਮਹਾਂ॥੨੮॥ਇਹ ਸਮ ਬੀਤੇ ਕਈ ਕਰੋਰ । ਗਿਨਤਜੋ ਜਿਨ ਕੇ ਪਾਇ 
ਨਓਰਾਂ । ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਦੀਨੋ ਇਨਿ ਰਾਜ । ਜਿਸ ਕਰਿ ਏੜੋ ਵਧ੍ਕੋ 
ਸਮਾਜ॥੨੯॥ ਗੁਰੁ ਘਰ ਸੋਂ ਜਿ ਅਵੱਗੜਾ ਕੈਹੈ । ਸਨੇ ਸਨੇ ਸਭਿ ਛੀਨਿ 
ਸੁਲੈਹੈ । ਨਿਜਿ ਸਿੱਖਨਿ ਕੋ ਸਹਤ ਸਮਾਜ। ਦੇ ਹੈਂ ਸਭਿ ਅਵਨੀ ਕੌ 
ਰਾਜ॥੩੦॥ ਜਿਸ ਜਲ ਤੇ ਪੰਕਜ ਨਿਪਜੇਹੈ । ਤਿਸ ਬਿਹੀਨ ਹੁਇ ਜਰ 
ਬਰ ਜੈਹੈ”। ਗੁਰੁ ਸੇਵਾ ਤੋ ਇਨ ਕੋ ਪ੍ਰਾਪਤਿ । ਸੋ ਨਹਿ ਰਹੈ, ਪਰੈ ਇਨ 
ਆਪਤਿ ॥੩੧॥ ਕਰਿ ਕੂਰੇ ਇਨਿ ਕੋ ਸਭਿ ਰੀਤਿ । ਰਾਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜਾਇ 
ਸਭਿ ਬੀਤਿ। ਛੋਰਿ ਬਾਜ ਕੀ ਬਾਤਿ ਪਲਾਵਹੁ। ਜਾਇ ਸ਼ਾਹੁ ਅਪਨੇ ਸਮੁ- 
ਝਾਵਹੁ ॥ ੩੨॥ ਨਾਤੁਰ ਜਾਨਿ ਲੋਹੁ ਬਿਚ ਜੀ ਕੇ । ਕਰਿ ਸੈਗ੍ਰਾਮ ਹਤੋਂ 
ਸਭਿ ਨੀਕੇ । ਜਿਮ ਇਹ ਆਗੇ ਮਾਰੇ ਪਰੇਜਿਸ ਕੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ਾਹੁ ਮਦ ਭਰੇ॥ 
੩੩ ॥ ਤਿਮ ਲਾਖਹੁ ਤੁਰਕਨਿ ਕੋ ਹਾਲਿ। ਮਾਰੋ ਕਰਿ ਕੈ ਜੈਗ ਕਰਾਲ । 
ਕਾਇਰੁ ਹੋਹਿ ਸੁ ਡਰਪਹਿ ਭਾਖ'%ਹਮ ਤੋਂ ਸਦਾ ਜੁੱਧ ਅਭਿਲਾਖੇਂ॥੩੪॥ 
"ਪੰਛੀ ਨਾਲ । ₹ਹੌਕਾਰ । ਵਨਾਸ਼ ਕਗੰਗੇ। ਦਇਜੇ ਖ੍ਹਿਬਵੀ ਵਿਚ । “ਮੱਛਰ । $ਓੜਕ । 
”ਸੜ ਬਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । "ਜੋ ਕਾਇਰ ਦੋਵੇ ਸੋ ਤੇਰੇ ਕਹਿਆਂ ਡਰੇ । 

“ਇਹ ਕਾਂਫਿਰਤਾ ਪੂਜ। ਵਿਦੋਂ ਕੱਢਣੀ ਹੀ ਤਾਂ ਆਪ ਢਾ ਅਸਲ ਪੂਯੋਜਨ ਸੀ । 



__ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਂਪ ਸੂਰਜ । (੨੮੪੬) ਰਾਸਿ ੬। ਅੱਸੂ ਕ੪ 

ਢਿਚ ਕੇ ਰਹੈ ਪ੍ਰਤੀਖਤਿ ਧਾਮੂ। ਅਬਿ ਇਹ ਮਚਜੋ ਮਹਾਂ ਸੈਗ੍ਰਮੂ । ਬਹੁਤ 

ਅਨੀ ਕੋ ਕਹਾਂ ਬਤਾਵੈਂ'' ਕਾਸ਼ਟ ਬਿੰਦ ਬਿਲੰਦ ਬਨਾਵੈਂ ॥੩੫॥ ਅਗਨਿ 

ਸਮਾਂਨ ਜਾਨਿ ਲਿਹੁ ਮੋਹੀ । ਲਗੇ ਛਿਨਿਕ ਭਸਮੀ ਸਭਿ ਹੋਹੀ । ਅਜਹੁੰ 

ਸਮਝ ਕਰਿ ਜਾਂਹ ਪਲਾਏ। ਨਾਂਹਿ ਤ ਮਰਹੁ ਜੁੱਧ ਮਹਿੰ ਆਏ॥੩੬॥ ਲਵੇ- 

ਪੁਰ ਲਗਿ ਕਾਟਤਿ ਹਮ ਜੈਹੈ।ਸਮੁਖ ਭਦ ਨਹਿੰ ਬਾਚਨਿ ਪੈਹੈਂ । ਕੁੰਧੇ ਬੀਰ 

ਕਿਮ ਤਜਾਗੈਂ ਨਾਂਹੀ । ਨਿਸ਼ਚੈ ਲਖਹੁ ਅਪਨਿ ਮਨ ਮਾਂਹੀ-॥੩੭॥ ਸੁਨਿ 

ਭੋ ਦੂਤ ! ਜਾਇ ਸਮਬਾਵਹੁ-ਕ੍ਯੋਂ ਨਾਹਕ ਨਿਜ ਪ੍ਰਾਨ ਗਵਾਵਹੁ। ਕਹਹੁ 

ਸ਼ਾਹ ਸੋਂ ਪਲਟੇ ਬਾਜ” । ਗੁਰੁ ਨੇ ਗਹਜੋ ਤੁਮਾਰੋ ਬਾਜ਼-॥੩੮॥ਸਨੋ ਕੋਪ 

ਗੁਰ ਕੇ ਬਚ ਸੁਨੋ । ਤੂਸ਼ਨਿ ਦੂਤ ਭਯੋ ਨਹਿੰ ਭਨੇ ।-ਨਹੀਂ ਜੁੱਧ ਤੇ ਗੁਰੂ 

ਮਿਟੈਤਾ । ਇਤੇ ਮਰੇ ਸਮੁਬਜੋ ਨ ਕਦੰਤਾ-॥ ੩੯ ॥ ਗਮਨਜੋ ਜਿਸ ਬਲ 

ਮਗਲਸਖਾਨ । ਸਕਲ ਹਕੀਕਤਿ ਕੀਨਿ ਬਖਾਂਨ । “ਬਾਜ ਨ ਦੇਤਿ ਗੁਰੂ; 

ਨਹਿੰ ਡਰੈ । ਕਿਤੋ ਆਇ ਲਸ਼ਕਰ ਤੋਂ ਲਰੇ ॥ ੪੦॥ ਬਡੋ ਹੌਂਸਲਾ ਜਿਨ 

ਕੇ ਜੈਗ। ਮਾਰਨ ਮਰਨਿ ਬੀਰ ਰਸ ਸੈਗ । ਜਜੋਂ ਗੁਰੁ ਕਹੀ ਸੁ ਸੋਕਲ 
ਸੁਨਾਈ । ਦਈ ਸ਼ਾਹੁ ਕੋ ਗੁਰ! ਬਡਿਆਈ॥ ੪੧ ॥ ਕਰਹਿ ਅਵੱਗਜਾਂ 

ਲੈਹੈਂ ਛੀਨ-। ਇਮ ਬੋਲਤਿ ਬਿਨੁ ਤ੍ਰਾਸ ਪ੍ਰਬੀਨ” । ਮੁਗਲਸਖਾਨ ਸੁਨਜੋ 

ਉਰ ਡਹੈ ।-ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਨ ਗੁਰੂ ਅਬਿ ਹਰੋ॥੪੨॥ ਸੈਨਾ ਕੇ ਸਰਦਾਰ ਸੈਘਾਰੇ। 

ਸਨਮੁਖ ਗਏ ਸਰਬ ਗੁਰੁ ਮਾਰੇ । ਤੀਰਨਿ ਕੀ ਤਰੀਵ ਭਟ ਕਰਤੇ। ਛੂਟੇ 

ਦੇਕ ਅਨੇਕੈਂ' ਮਰਤੇ ॥ ੪੩ ॥ ਸੋ ਮੁੜ ਕੌ ਕਿਮ ਤਯਾਗਨਿ ਕਰੈ । ਦਲ 

ਸਰਦਾਰ ਜਾਨਿ ਕਰਿ ਹਰੈ । ਬਿਨਾ ਲਰੇ ਤੇ ਜੇ ਹਫਿ ਜਾਵੇਂ । ਸ਼ਾਹੁ ਸੈਗ 

ਕਯਾ ਬਾਕ ਅਲਾਵੇਂ ॥੪੪॥ ਕਾਇਰ ਲਖਹਿ, ਨ ਦੇ ਬਡਿਆਈ । ਬਿਨੁ 
ਮਾਰੇ ਤਬਿ ਭੀ ਮਰਿ ਜਾਈ।ਸਭਿ ਲਸ਼ਕਰ ਗੀਦੀ ਮੁਝ ਜਾਨਹਿ। ਸਕਲ 

ਬੀਰ ਅਪਵਾਦ ਬਖਾਨਹਿਂ ॥ ੪੫ ॥ ਯਾਂਤੇ ਹੋਨੀ ਹੋਇ ਸੁ ਹੋਇ । ਲਰਿਬੇ 

ਉਚਿਤ ਮੋਹਿ ਕਹੁ ਜੋਇ-। ਏਵ ਬਿਚਾਰਤਿ ਘਰੀ ̀ਬਿਤਾਈ । ਪੁਨ 

ਆਇਸੁ ਸਭਿ ਸਾਂਬ ਅਲਾਈ ॥ ੪੬ ॥ “ਚਵਹੁ ਤੁਰੈਗ ਬਿਲਮ ਨਹਿ 
ਕੀਜਹਿ। ਸਭਿ ਧੌਂਸਨਿ ਚੋਬਨਿ ਹਨਿ ਦੀਜਹਿਗਹਹੁੰ ਕਿ ਮਾਰਹੁੰ ਗੁਰ ਕੌ 

ਜਬੈਂ । ਅਪਨੋ ਜੀਵਨਿ ਜਾਨਹੁੰ ਤਬੈ ॥ ੪੭ ॥ ਨਾਂਹਿ ਤ ਇਤ ਤੇ ਜੇ ਬਚਿ 
ਜਾਇ। ਸ਼ਾਹੁ ਜਹਾਂ ਤਿਹ ਠਾਂ ਮਰਿਵਾਇ। ਇਹਾਂ ਮਰਨ ਦ੍ਰੈ ਲੋਕ ਮੜਾਰੀ। 

“ਬਹੁਤੀ ਸੈਨਾਂ (ਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰਾਵਾ ਤੂੰ)ਕੀ ਦੇਸਦ ਹੈ । “ਘੋੜੇ ਦੇ ਬਢਲੇ/ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ। 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੨੮੪੭ ) __ਗਾਸਿ ੬। ਸੱਸੂ ੧੫. 
ਜਸੁ ਅਰੁ ਭਿਸਤਿ ਪਾਇ ਸੁਖ ਭਾਰੀ ॥ ੪੮ ॥ ਲਵਪੁਰਿ ਜਾਇ ਮਰਨਿ 
ਦੁਖਦਾਨੀ । ਦੋਜ਼ਕ ਪਰਨਿ ਨਿੰਦ ਜਗ ਠਾਨੀ? । ਇਮ ਕਹਿ ਸਕਿਹਿਨਿ, 
ਭਾ ਸਵਧਾਨ । ਸ਼ਸਤ੍ ਲਗਾਇ ਮੰਗਾਇ ਕਿਕਾਨ ॥ ੪੯ ॥ ਦੇਖਿ ਚਹਜੋ 
ਸਰਦਾਰ ਨ ਨੌਰੇ । ਜਿਸ ਕੋ ਆਰੈ ਰਣ ਹਿਤ ਪ੍ਰੇਰੇ । ਮਰੇ ਸਰਬ ਹੀ ਉਰ 
ਬਿਸਮਾਯੋ । ਗੁਰ ਕੇ ਸਮੁਖ ਆਪ ਹੀ ਧਾਯੋ ॥ ੫੦ ॥ ੪੩ % ਲ ਪਾ੫ ਸੂਰ ਕ੍ੰਥ 
ਖਸ਼ਟਮ ਰਾਸੈ “ਦੂਤ ਪਠਾਨ' ਪਰਗ ਬਰਨਨੇ ਨਾਂਮ ਚਤੁਰ ਦਸਸੇ ਅੰਸੂ ॥ ੧੪ ॥ 

੧੫. [ਮੁਗਲਸਖਾਨ ਯੁੱਧ] । 
ਦੋਹਰਾ ॥ ਬਹੁ ਧੌੱਸਨਿ ਧੁੰਕਾਰ ਕੋ ਸੁਨਿ ਸਿਖ ਆਏ ਦੌਰਿ। ਸਰੀ ਹਰਿਗੋਵਿੰਦ 
ਸੋਂ ਕਹਯੋ “ਸੁਨਹੁ ਗੁਰੂ ਸਿਰਮੌਰ 1॥ ੧॥ ਚੌਪਈ ॥ ਆਰੀ ਦਰਿ ਹਭੇ 
ਹਮ ਖਰੇ । ਜਬਿ ਕੇ ਕਤਲ ਭਦੇ ਰਿਪੁ ਮਰੇ। ਤਕਰਾਈ ਹਿਤ ਇਕ ਸੌ 
ਠਾਂਢੇ।ਪਕਰੇ ਸ਼ਸਤਰ ਸ਼ੱਤ ਹਿਤ ਗਾਢੇ॥੨॥ਜੇਤਿਕ ਤੁਰਕ ਸਮੂਹ ਭਗੈਲ'। 
ਅਰੁ ਜੇਤਿਕ ਰਾਖੇ ਨਿਜੋਂ ਗੈਲ” । ਸਭਿ-ਕਰਿ ਇਕਠੇ ਰਿਸਿ ਕੋ ਠਾਨਿ । 
ਆਪ ਚਵਜੋ ਅਬਿ ਮੁਗਲਸਖਾਨ ॥ ੩॥ ਗਨ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਾਜਤਿ ਅਬਿ 
ਆਵੈਂ । ਬਾਦਤਿ” ਅਪਰ ਅਨੇਕ ਬਜਾਵੈਂ। ਫਰਰੇ ਛੁਟੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅਗਾਰੀ। 
ਆਵਤਿ ਦਲ ਜੁਤਿ ਬਡ ਹੈਕਾਰੀ ॥ ੪ ॥ ਸਾਵਧਾਨ ਹੁਜਹਿ ਗੁਰੁ ਪੂਰੇ !। 

੮੦੩ .5= ਕਤ 

ਇਕਠੇ ਕਰਹੁ ਨਿਕਟਿ ਗਨ ਸੂਰੇ। ਅਬਿ ਕੈ ਇਕ ਹੱਲੇ ਕੇ ਤੁਰਕਾਂ । 
ਬਿਜੈ ਡੈਕ ਤਬਿ ਬਾਜਹਿ ਗੁਰ ਕਾ?॥ ੫॥ ਲੱਖਾ ਢਿਗ ਨਗਾਰਚੀ ਅਹ॥ _ 
ਖਾਸ ਗੁਰੂ ਕੇ ਜੋ ਨਿਤ ਰਹਾਂ । ਸੈਨਾਪਤਿ ਅਪਰਨਿ ਕੇ ਜੁਦੇ । ਨਿਜ ਨਿਜ 
ਮਿਸਲਿ ਰਹਤਿ ਜਦ ਕਦੇ ॥ ੬॥ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਬਾਕ ਉਚਾਰੇ । 
“ਦ੍ਹਰੀ ਚੋਬਨਿ ਹਨਹੁੰ ਨਗਾਰੇ । ਕਰਹੁ ਸੂਰ ਸੱਜੀ“ ਰਿਪੁ ਮਾਰੈਂ।ਅਬਿ ਕੇ 
ਬਿਚਹਿੰ ਨ ਭਾਜ ਪਧਾਰੈਂ ॥ ੭ ॥ ਐਸੀ ਕਰਹੁ ਮਲੇਛਨ ਮਾਰਿ । ਇਕ 
ਭਾਜਨਿ ਕੀ ਰਹਹਿ ਸਭਰਾ ।ਬਿਧੀਚੇਦ ਕਰ ਜੋਰ ਸਲਾਯਹ। ਇਮ 
ਹੀ ਹੁਇ ਜਿਮ ਆਪ ਅਲਾਯਹੂ ॥ ੮॥ ਹੁਤੇ ਸ਼ਿਰੋਮਣਿ ਸੇ ਹਤਿ 
ਫੁਛਕ ਭਰੈਲ ਆਨਿ ਵਿਰ ਢੋਏ । ਅਹੈ ਪਰੀ ਆਪ ਤੂ ਭਾ ਮਰੇ 
ਮਲੋਛ ਕਿਤਿਕ ਬਿਨ ਮਾਰੇ ॥੯॥ ਗਿਰੇ ਅਚਾਂਨਕ ਹਯਨ ਭਜਾਵਤਿ।ਦਰੇ 
ਗਏ? ਸੈਨਾ ਕੇ ਧਾਂਵਤਿ । ਔਚਕ ਹਥਨਿ ਤੇ ਹਥਿਯਾਰ । ਗਿਰ ਧਰਨੀ 
ਪਰ ਨਹਿ ਨ ਸੈਕਾਰ ॥ ੧੦ ॥ ਪੈਂਦੇ ਖਾਨ ਪਰਜੋ ਜਬਿ ਫੇਰਿ । ਅਨਗਨ 
“ਕਾਇਰ । “ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ । “ਵਾਜੇ । “ਇਕ ਹੱਲੇ ਦੀ ( ਮਾਰ ) ਤੁਰਕ ਹਨ । 'ਸੂਰਮਿਆ 
ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਕਰੋ । 5ਹੁਣ ਠਹਿਰਨਗੇ ਨਜ਼ੀ' । " ਦਰਜੇ ਗਏ। 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੁਰਜ | ( ੨੮੪੮ ) ਗਾਸਿ ੬ । ਅੱਸੂ ੧੫. 

ਭਟਨਿ ਲਬੇਰ ੫ਬਥੇਗਕੇਤਿਕ ਸ਼ਸਤਨ ਸੋ ਛਿਤ ਮੇਲੇ। ਕਿਤਿਕ ਸੈਘਾਰੇ 
ਹਾਬ ਧਕੇਲੇ ॥ ੧੧ ॥ ਪ੍ਰਿਥਮ ਤੁਵੈਗਨਿ ਚਲਿਬੋ ਕਰਯੋ । ਖੜਗ ਜੈਗ 
ਮਹਿ ਕਛੂ ਨ ਸ਼ਰਜੋ । ਤਥਾ ਭਈ ਜੋ ਅਥਿ ਕੀ ਬਾਰੇ। ਕਛ ਮਰਿ ਹੈ' ਕ੍ਛ 
ਭਾਜਹਿ ਹਾਰੇ! ॥੧੨॥ ਇਮ ਬੋਲਿ ਹੀ ਲਸ਼ਕਰ ਆਯੋ । ਮਾਰਿ ਤੁਪਕ 
ਜੇਤਿਕ ਨਿਯਰਾਯੋ । ਜ੍ਰਾਲਾ ਬਮਣੀ" ਸਭਿ ਮਿਲਿ ਛੋਰੀ । ਪਦੁੰਚਿ ਦੂਰ ਲੋ 
ਲਾਗਤ ਗੋਰੀ ॥ ੧੩॥ ਭਜੈਗ ਪੂਯਾਤ ਛੋਦ ॥ ਪਿਥੈ ਆਪਿ ਮੈਂ ਫੇਰ ਬਾਜੇ 
ਨਗਾਰੇ । ਦੁਹੂੰ ਓਰ ਤੇ ਬੀਰ ਬੋਕੇ ਕਰਾਰੇ । ਪਲੀਤੇ ਧੁਖੇ ਜ੍ਰਾਲਮਾਲਾ” 
ਜਗਾਈ । ਉਠਜੋ ਨਾਦ ਉਚੇ ਨਤੈ ਧਮ ਛਾਈ ॥੧੪॥ ਕਰੇ ਤੁੰਦ ਤਾਜੀ” 
ਭਏ ਸ਼ਤ ਸੌਹੈਂ । ਰਿਸੇ ਸੂਰ ਸਾਰੇ ਕਰੀ ਬੈਕ ਭੌਂਹੈ'। ਧਵਾਵੈਂ' ਤੁਰੰਰੀ 
ਤੁਵੈਰੀ ਚੌਲਾਵੈਂ । ਵਧੈ ਜੌਨ ਆਗੇ ਤਿਸੈ ਤਾਕਿ ਘਾਵੈਂ॥੧੫॥ ਗਿਰੇ 
ਲਾਗਿ ਗੋਰੀ ਸੈਭਾਰੈਂ ਨ ਵੇਰੇ । ਚਲੇ ਆਇ ਨੇਰੇ ਮਹਾਂਕਾਲ ਪ੍ਰੇਰੇ । ਨਚੀ 
ਜੋਗਣੀ ਹਾਂਥ ਧਾਰੇ ਕਪਾਲਾ' । ਕੁਹੈ' ਸ਼੍ਰੋਣ ਸੋਂ ਫੇਰ ਪੀਵੈ ਕਰਾਲਾ॥੧੬॥ 
ਤਬੈ ਭੀਮ ਭੈਰੋਂ ਫਿਰਕੋ ਮੋਦ ਪਾਏ । ਭਖੋਂ ਮਾਸ ਗੋਮਾਯ# ਕੌਂਕੈ” ਅਘਾਏ। 
ਮਹਾਂ ਕਾਂਕ ਬੋਲੈ ਉਡੌਤੇ ਕੁਮਾਏ।ਜਿਤੇ ਮਾਸਹਾਰੀ ਮਿਲੋ ਬ੍ਰਿੰਦ ਆਏ॥੧੭॥ 
ਪਾਧੜੀ ਵੰਦ॥ ਦਲ ਢੁਕੇ ਦੋਇ ਕਰਿ ਮਾਰਿ ਮਾਰਿ। ਬਹੁ ਛੁਟੀ ਤੁਪਕ 
ਗੋਰੀ ਪ੍ਰਹਾਰ । ਗਿਰ ਪਰੇ ਸੂਰ ਫੂਟੇ ਸਰੀਰ । ਹਯ ਵਿਰੈਂ ਛੂਛ ਜਬਿ ਮਰਤਿ 
ਬੀਰ ॥ ੧੮॥ ਦੂਹ ਢਿਸ਼ਨਿ ਬ੍ਰਿੰਦ ਗੁਲਕਾਂ ਚਲੌਤਿ । ਜਨੁ ਚੇਤ ਮਾਸ 
ਓਰੇ ਪਰੈਤਿ । ਇਤਿ ਉਤਿ ਭ੍ਰਮਾਇ ਘੋਰੇ ਧਵਾਇ । ਰਿਪੁ ਹਨਹਿੰ ਤਾਕਿ 
ਤੁਪਕਨਿ ਚਲਾਇ ॥ ੧੯॥ ਗੁਰੁ ਹਰਿਗੁਵਿੰਦ ਗਮਨੇ ਅਗਾਰਿ । ਦਿਢ 
ਢਾਂਪ ਆਪਿ ਕਰ ਲੀਨਿ ਧਾਰਿ। “ਦਸ ਤਰਕਸ਼ ਸਰ ਆਗੇ ਚਲਾਇ' । 
ਪੁਨ ਭਰੇ ਫੇਰਿ ਨੀਕੇ ਮੰਗਾਇ” ॥ ੨੦ ॥ ਖੁਰ ਖਪਰੇ ਅੰਜੁਲ ਕੇ ਸਮਾਨ । 
ਸਮ ਸੇਲ ਕਿਤਿਕ ਤੁੱਕੇ“ ਮਹਾਨ।ਅਧ ਚੇਦ੍ ਜਥਾ ਭਿਸ ਕੇ ਅਕਾਰ । ਸਰ 
ਮੈਨ ਮੁਖੇ ਜਿਨ ਅਧਿਕ ਮਾਰਿ ॥ ੨੧ ॥ ਖਰੇ ਕੌਟਕ”ਸੇ ਕੋਤਿਕ ਘਰਾਇ 
। ਤਬਿ ਚਲੇ ਸ਼ੂੰਕ ਜਨੁ ਨਾਗ ਜਾਇ। ਜਬਿ ਪਰੇ ਸੈਨ ਤੁਰਕਾਨਿ ਮਾਂਹਿ 
। ਚਲਿ ਸਾਫ ਸ਼ੀਘ ਸੁਭਟਨਿ ਲਗਾਹਿ ॥ ੨੨॥ ਇਕ ̀ਬੇਧਿ" ਦੁਤਿਯ 

“ਬਦੁਕਾਂ । “(ਮਾਨੋਂ) ਅੱਗ ਦੀ ਲੜੀ । (ਅ) ਬੇਦੂਕਾ। ਅਕਾਸ਼ ਵਿਚ ਧੂਆਂ । "ਘੋੜੇ। “ਖੋਪਰੀ। 
੬ਗਿਦੜੀਆਂ । “ਚਿੱਟੀ ਚੀਲ । "ਦਸ ਭਥੇ ਤੀਰਾਂ ਦੇ ਅਗੇ ਚਲਾਏ ਸਨ; ( ਹੁਣ ) ਫੇਰ ਦੰਗੇ 
ਤੀਰ) ਮੰਗਾਕੇ (ਕੱਬੇ) ਭਰ ਲਬੇ । ੯ਤੀਰ । "ਕੌੜੇ ਵਰਰੋ) ਤਿਖੇ ਇਕ ਨੂੰ ਵਿੰਨ੍ਹਕੇ 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੨੮੪੯) ਰਾਸਿ ੬ । ਅੰਸੂ ੧੫. 
ਕੈ ਲਗਤਿ ਜਾਇ । ਤਿਹ ਫੇਦਿ ਤੀਸਰੇ ਕਰਹਿ ਘਾਇ। ਹਯ ਹੋਹਿ ਕਿ 
ਭਟ; ਜਿਸ ਕੇ ਲਰੈਤਿ । ਨਹਿ ਬਚਹਿ ਵੇਰਿ ੜੂਰਨ ਗਿਰੈਤਿ ॥ ੨੩ ॥ 
ਤਬਿ ਲਗੇ ਗਿਰਨਿ ਜੋਧਾ ਬਿਸਾਲ । ਪਰਖੰਤਿ ਬਾਨੁ ਛੂਟੇ ਕਰਾਣ । 
“ਇਹ ਗੁਰੂ ਹਾਥ ਕੇ ਲਗਤਿ ਆਇ । ਹਯ ਭਫਨਿ ਅਨੇਕਨਿ ਬਿਧਤਿ 
ਜਾਇ”॥ ੨੪॥ ਬਹੁ ਬਡੇ ਰੁ ਮੋਟੇ ਦੇਖਿ ਦੇਖਿ । ਜੇ ਜਿਯਤਿ ਤਾਸ 
ਧਰਤੇ ਵਿਸ਼ੇਖ । ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੌਨ ਸਾਕਹਿ ਚਲਾਇ । ਬਡਿ ਇਨਹੁ 
ਉਚਿਤ ਧਨੁ ਜੋ ਕਰਾਇ' ॥ ੨੫॥ ਕੋ ਸਕਹਿ ਐੱਚ ਬਡਿ ਹੁਇ ਕਠੋਰ। 
ਜਿਸ ਧਰੇ ਜੋਰ” ਬਹੁ ਭਟਨਿ ਵੋਰਿ । ਨਹਿ ਬਚਹਿ ਗਜਿੰਦ ਜਿ” ਲਗਤਿ 
ਜਾਇ। ਹਯ ਨਰਨਿ ਕੌਨ ਗਿਨਤੀ ਕਰਾਇ? ॥ ੨੬ ॥ ਤਬਿ ਮੁਗਲਸ- 
ਖਾਂ ਕਹੁ ਕਹੜਿ ਜਾਇ । “ਇਹ ਦਿਖਹੁ ਤੀਰ ਗੁਰੁ ਗਨ ਚਲਾਇ। ਜੇ 
ਰਹਹੁ ਥਿਰੇ ਰਣ ਕਰਤਿ ਆਪਿਤੌਂ ਕਿਤਿਕ ਕਾਲ ਭਟ ਦੇਹਿ ਖਾ੫ਿ॥੨੭॥ 
ਇਕ ਤੀਰ ਸੈਗਿ ਦੇ ਬਹੁਤ ਘਾਇ । ਨਹਿੰ ਸਮੁਹਿ” ਹੋੜਿ ਭਟ ਤਾਸ 
ਪਾਇ । ਹੋਨੀ ਸੁ ਹੋਇ ਹੱਲਾ ਕਰੇਹੁ। ਕਰਿ ਖੜਗ ਜੋਗ ਤੇ ਮਾਰਿ ਦੇਹੁ 
॥੨੮॥ ਪਕਰਜੋ ਨ ਜਾਇ ਗੁਰੁ ਬਲਿ ਬਿਸਾਲ । ਜਿਨ ਕਰਯੋ ਖੇਤ 
ਸੈਘਰ ਕਰਾਲਾ” । ਸੁਨਿ ਮੁਗਲਸਖਾਂ ਉਰ ਤ੍ਰਾਸ ਧਾਗਿ-ਗੁਰ ਤੇ ਨ ਹੋਇ 

ਉਧਾਰ” ॥੨੯॥ ਜਬਿ ਪਿਖਹਿ ਸਮੂਖ, ਆਵਹਿ ਸੁ ਧਾਇ।ਮਿ੍ਤ 
ਹੇਤੁ ਕੀਨਿ ਔਚਕ ਖ਼ੁਦਾਇ । ਅਬਿ ਬਨਹਿੰ ਨਾਂਹਿ ਹਫਿਬੋ ਪਿਛਾਰਿ । 
ਮਰਿ ਗਏ ਝੀਰ ਲਰਿ ਕੈ ਜੁਝਾਰ ॥੩੦॥ ਜਿਨ ਕੋ ਭਰੋਸ ਖੋ ਜੁੱਧ ਮਾਂਗਿ 
ਸੋ ਮਰੇ ਬੀਰ ਦਿਖਿਥੈਤਿ ਨਾਂਹਿ-। ਕੁਮਲਾਇ ਬਦਨ ਗੀਦੀ ਬਿਸਾਨ । 
ਗਨ ਸੁਭਣ ਹਕਾਰਿ ਲੀਨੇ ਸੁ ਨਾਲਿ ॥ ੩੧॥ ਤਬਿ ਚਲਜੋ ਅੱਗ ਬਾਜੇ 
ਨਿਸ਼ਾਨ“। ਸਭਿ ਦਏ ਛੋਰਿ ਫਰਰੇ ਨਿਸ਼ਾਨ” । ਉਤਸਾਹੁ ਸਭਿਨਿ ਕੋ ਦੇ 
ਪੁਕਾਰ । “ਹਤਿ ਲੋਹੂ ਬੀਰ ਨਿਜ ਕਾਰ ਸਾਰ ॥ ੩੨ ॥ ਚਲਿ ਸ਼ਾਹੁ ਨਿਕਟਿ 
ਜਸੁ ਕਹਿ ਤੁਮਾਰਿ । ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਿਵਾਉ' ਸਭਿ ਕੋ ਸੈਭਾਰਿ” । ਸੱਯਦ 
ਦਿਦਾਰਲੀ ਕੀਨਿ ਬਾਮ' । ਸੁਲਤਾਨ ਬੇਗ ਇਕ ਮੁਗ਼ਲ ਨਾਮ॥੩੩॥ਤਿਹ 
ਕਰਯੋ ਦਾਹਨੇ ਸੈਨ ਸੈਗਿ । ਇਹ ਬਚੇ ਬੀਰ ਦੋ ਕਰਤਿ ਜੈਗ। ਸਭਿ ਔਰ 

ਕਰਨ ਤੇ । “ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਜੇ । “ਸਾਹਮਣੇ । 'ਘੂਣਾ (ਦਾ) ਬਚਾਊ । #ਜਾੱਸੇ 1“ਬੈ੍ਿਆਂ ਦੇ ਫਟੇਨੇ । 
੯ਜੌਂਬੇ ਪਾਸੇ ਕੀਤਾ ਸੱਯਦ ਦੀਦਾਰ ਅਲੀ । 

9. 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੨੮੫੦) ਗਾਸਿ ੬। ਅੱਸੂ ੧੫. 

ਮਾਰਿ ਧੂਲੀ ਮਿਲਾਇ । ਚਲਿ ਅੱਗੂ ਜਿਤੇ ਉਰ ਤ੍ਰਾਸ ਪਾਇ ॥ ੩੪॥ ਹੱਲਾਂ 

ਤਿਆਰਿ ਕੀਨੋ ਨਿਹਾਰ। ਇਤਿ ਗੁਰੂ ਆਪਨੇ ਲੇ ਜੁਬਾਰ। ਭਟ ਪੈਂਦਖਾਨ 
ਨਿਜ ਬਾਮ ਕੀਨਿ । ਭਟ ਬਿਧੀਚੰਦ ਦਾਏਂ ਸੁ ਲੀਨਿ ॥ ੩੫॥ ਬਰ ਬਿੱਪ੍ 

ਮਲਕ ਜਾਂਤੀ ਕਰਾਲ । ਸੋ ਪਰਯੋ ਧਾਇ ਭਟ ਲੀਨਿ ਨਾਲਿ । ਦਲ ਮਿਲੋ 

ਦੋਇ ਕਰਿ ਮਾਰਿ ਮਾਰਿ । ਉਰ ਕ੍ਰੋਧ ਧਾਰਿ ਚਾਲੇ ਪ੍ਰਹਾਰਿ' ॥੩੬ ॥ ਇਤਿ 

ਉਤਿ ਧਵਾਇ ਆਪਾ ਬਚਾਇ । ਕਰਿ ਭਯਾਰ ਤੁਪਕ ਤਾਕਹਿੰ ਚਲਾਇ । 

ਭਟ ਉਬਲ ਪਬਲ ਗਿਰ ਗਿਰ ਪਰੈਤਿ । ਜਿਸ ਲਗਹਿ ਘਾਇ ਨਹਿ ਸ਼ੋ 
ਬਚੈਤਿ ॥ ੩੭॥ ਤਬਿ ਪੈਂਦ ਖਾਨ ਕੁਪਿਓ ਬਿਲੋਦ। ਗਨ ਹਤਹਿ ਬਾਨ 

ਸੂਰਾ ਨਿਕੰਦ”। ਬਹੁ ਗੁਰੂ ਤੀਰ ਰਣ ਖੇਤ ਮਾਂਹਿ। ਬਰਖੰਭਿ; ਅਧਿਕ ਦੇ 

ਟਿਕਨਿ ਨਾਂਹਿ ॥ ੩੮ ॥ ਜਿਤਿ ਤੁਰਕ ਬਿੰਦ ਤਿਤ ਸ਼ੂਕ ਜਾਤਿ"। ਬਡਿ 
ਕੈਕ ਪੰਖ ਜਿਨਿ%ਕਰਤਿ ਘਾਤਿ । ਨਹਿ ਨਿਫਲ ਏਕ ਹੋਵੈ ਖਤੋਗਹਤਿ 

ਸੁਭਣ ਅੰਗ ਕੈ ਲਗਿ ਤੁਰੈਗ ॥੩੯॥ ਗਿਰ ਪਰਤਿ ਤੁਰਤਿ ਨਹਿੰ ਲਗਤਿ 

ਬਾਰ । ਇਤਿ ਬਿਧੀਚੈਦ ਬਹੁ ਕਰਤਿ ਮਾਰਿ । ਸੁਲਤਾਨ ਬੇਗ ਕੇ ਹੋਇ 

ਤੀਰ । ਧਨੁ ਐਂਚਿ ਕਾਨ ਲਗਿ ਹੜਸਿ ਤੀਰ ॥ ੪੦ ॥ ਜਿਸਿ ਕੇ ਸੈਜੋਯ 
ਸਿਰ ਟੋਪ ਲੋਹਬਚਿ ਗਯੋ ਤਾਂਹਿ ਤੇ,ਕਗੰਸਿ ਕੋਹ/॥ਬਰਛਾ ਉਭਾਰਿ ਤਬਿ 

ਆਇ ਧਾਇ। ਤਕਿ ਬਿਧੀ ਚੈਦ ਕੈ ਲਾਇ ਘਾਇ ॥ ੪੧ ॥ ਕਰਿ ਚ੫ਲ 

ਤਰੰਗ ਆਗੇ ਚਲਾਇ । ਲਗਿ ਕੁਜ ਬੀਚ ਭਾ ਤਨਕ ਘਾਇ । ਗੁਰੁ ਹਾਥ 

ਦੇਯ ਰਾਖਯੋ ਬਚਾਇ। ਜਬਿ ਚਲਜੋ ਮੁਗ਼ਲ ਹਫਿ ਪਾਛਿ ਧਾਇ॥ 8੪੨॥ 

ਕਹਿ ਬਿਧੀਚੈਦ “ਕਯੋਂ ਜਾਤਿ ਕੂਰ?। ਇਮਿ ਜੈਗ ਰੀਤਿ ਨਹਿ ਕਰਤਿ 
ਸੂਰ । ਲਲਕਾਰਿ ਖੜਗ ਖੈਂਚਯੋ ਚਲਾਇ । ਤਬਿ ਮੁਗ਼ਲ ਢਾਲ ਆਡੀ 
ਅਗਇ£” ॥ ੪੩॥ ਨਹਿ ਲਗੋ ਘਾਇ ਬਡਿ ਜਾਨਿ ਦਾਇ।ਤਬਿ ਬਿਧੀ 

ਚੋਦ ਬਹੁ ਕੋਧ ਪਾਇ । ਚਪਿ, ਗਯੋ ਦੂਰ, ਲਿਯ ਚਾਪ ਬਾਨ । ਕਰਿ ਓਜ 
ਐਂਚਿ, ਕਰ ਲਾਗਿ। ਕਾਨ ॥੪੪॥ ਬਿਨੁ ਕਵਰ'ਖੋਦਾ'ਤੇ ਗ੍ਰੀਵ ਹੇਰਿ । ਤਹਿੰ 
ਤਾਕਿ ਤੀਰ ਹੈ੍ ਕੈ ਦਲੇਰਿ । ਛੁਟਿ ਚਲਜੋ ਧਨੁਖ ਤੇ ਮਨਹੁੰ, ਨਾਗਿ । ਬਡਿ 
ਬੇਗ ਸੌਗ ਤਿਹਿ ਕੌਠ ਲਾਗਿ ॥ ੪੫ ॥ ਸੁਲਤਾਨ ਬੇਗ ਲਾਗੇ ਖਤੇਗ । 

੧ਮਰਨੇ ਨੂੰ । “ਬਹੁਤੇ ਤੀਰ ਮਾਰਕੇ ਸੂਰਮੇ ਨਾਸ਼ ਕੀਤੇ । ਸ਼ੂਕਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । “ਚਿੱਟੀ ਚੀਲ ਦੇ 
ਵਡੇ ਵਤੇ ਖੰਭ (ਲੱਰ। ਹੋਏ ਹਨ) ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ । “ਕੰਧ ਕੀਤਾ। 5ਹੇ ਝੂਠੇ ! ”ਐੱਰੋਂ' ਅੱਡੀ । "ਲੋਹੇ 

ਦਾ ਕੁੜਤਪ ਜ਼ਿਰਾ ਬਕਤਰ। “ਲੋਹੇ ਦਾ ਟੋਪ 1 



ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੨੮੫੧ ) ਗੱਸਿ ੬। ਔਸੂ ੧੬, 

ਪਰਯੋ ਭੂਮ ਤਜਿ ਕੈ ਤੁਰੈਗ । ਦੁਇ ਦਿਸ਼ਨਿ ਪਿਖਤਿ ਭਟ ਬਿੰਦ 
ਡਾਂਹਿ। ਤਜਿ ਪ੍ਰਾਨ ਗਯੋ ਤਬਿ ਭਿਸਤ ਮਾਂਹਿ ॥੪੬॥ ਸਭਿ ਤੁਰਕ ਸ਼ੋਕ 
ਅਰੁ ਤਾਸ ਧਾਰਿ । ਇਤਿ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਮੋਦਤਿ ਭੇ ਨਿਹਾਰ । ਤਜਿ ਜਿਯਨਿ 
ਆਸ ਭੈ ਭੀਤਿ ਹੋਇ । ਇਮ ਜੁਟੀ ਸੈਨ ਕਰਿ ਬਹੁਤਿ ਢੋਇ॥ ੪੭॥ 
ਫਿਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਿੰਬੇ ਖਸਟਮਿ ਰਾਸ਼ੇ “ਸੁਲਤਾਨ ਬੇਗ ਬੱਧ' ਪ੍ਰਸੰਗ ਬਰਨਨੇ ਨਾਮ ਪੰਚ ਦਸ਼ਮੇ ਅੰਸੂ ॥ ੧੫ ॥ 

੧੬. [ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਵਿਜਯ]। 

ਏਹਰਾ ॥ ਮਚਜੋ ਜੋਗ ਦਾਰੁਨ ਮਹਾਂ ਤਬਿ ਦਿਦਾਰਲੀ ਆਇ। ਪੈਂਦਾ 
ਬਾਨ ਬੈਗਾਰਿਓ ਜਨੁ ਨਿਜ ਕਾਲ ਬਨਾਇ” ॥ ੧ ॥ ਪਾਧੜੀ ਛੈਦ॥ ਹਯ 
ਕੋ ਧਵਾਇਂ ਦੋਨਹੁੰ ਸੁ ਬੀਗਲਿਯ ਚਾਂ੫ ਆਪ ਖਰ ਸੈਧਿ ਤੀਰ” । ਕੀਨੋ 
ਪ੍ਰਹਾਰ ਇਤਿ ਉਤਹਿ ਧਾਇ। ਦੂਹੁੰ ਦਿਸ਼ਨਿ ਸੂਰ ਲਗਿ ਅਨਿਕ ਘਾਇ 
॥ ੨॥ ਢਲਕੌਤਿ ਢਾਲ, ਚਮਕੰਤਿ ਤੇਗ। ਥਰਕੌਤਿ ਛੋਟਾ ਘਨ ਜੋ 
'ਸਬੇਗ/॥ ਲਗਿਖਤਿ ਘਾਇ;ਗਿਰਿਯੈਤਿ ਬੀਰ।ਧਰਿਯੋਤਿ ਧੀਰ,ਭਜਿਯੋਤਿ 
ਭੀਰ ॥੩॥ ਭਭਕੈਤਿ ਘਾਇ, ਵਰਿਧੀਤਿ ਸ਼੍ਰੋਣ। ਦਲਿਯਤਿ ਦੀਹ; ਬੁੜਿ- 
ਈਤਿ_ਕੌਣ। ਘਮਿਧੈਤਿ ਹੂਰ,ਬਰਿਧੈਤਿ ਸੂਰ। ਹਰਖੰਤਿ ਹੇਰਿ,ਬਰਖੰਡਿ 
ਰਹ ੩੧੫ ਸੱਯਦ ਦਿਦਾਰਲੀ ਤਜਿ ਖਤੈਗ ।ਪਿਖਿ ਪੈਂ ਦਖਾਨਕੇ ਹਨਤਿ 

।। ਪਹਿਰੇ ਸੈਜੋਇ,ਨਹਿੰ ਲਗਤਿ ਕੋਇ। ਸਹਿ ਡੋਬ ਲੋਹ ਮਹਿ ਦੇਹਿ 
ਸੋਇ੯॥੫॥ ਬਹੁ ਕਰਿ ਉਪਾਇ ਹਥਿਯਾਰ ਡਾਰਿ । ਇਤਿ ਉਤਿ ਧਵਾਇ 
ਕਰਿ ਹੈ ਪ੍ਰਹਾਰਿ । ਤਬਿ ਪੈਂਦਖਾਨ ਗਨ ਤਜੜਿ ਬਾਨ ।-ਗਰ ਕਵਚ” 
੩/ਹਿ ਨਹਿ ਚੁਭਹਿ-ਜਾਨਿ ॥੬॥ ਇਮਿ ਉਰ ਬਿਚਾਰ ਤਕਿ ਕੈ ਤੁਰੋਗ । 
ਹਤਿ ਤੀਰ ਤਾਂਹਿ ਕੇ ਭਾਲ ਅੰਗ । ਬਡਿ ਬੇਗ ਸਹਤ ਲਾਗਜੋ ਪ੍ਰਹਾਰ । 
ਪਰਵਿਸ਼ਜੋ ਸ਼ੀਘੂ ਗਾ ਪਿਛਲਿ ਪਾਰਿ ॥ ? ॥ ਤਤਕਾਲ ਗਿਰਜੋ ਸੱਯਦ 
ਤੁਰੈਗ । ਤਬਿ ਪਰਜੋ ਉਤਰਿ ਧਰਿ ਬੇਗ ਅੰਗ । ਸੜਕੌਤਿ" ਖੜਗ ਗਹਿ 
ਢਾਲ ਹਾਥਿ । ਰੁਪ ਰਹਜੋ ਬੀਰ ਕਹਿ ਖਾਨ ਸਥਿ:-॥ ੮॥ “ਹਯ ਹਤਯੋ; 
ਕਹਾਂ ਕਿਯ ਓਜ ਤੋਹਿ । ਤੁਝ ਹਤਨਿਹਾਰ, ੫ਿਖ ਲੋਹੁ ਮੋਹਿ । ਅਬਿ 
ਤਰੈ ਉਤਰਿ ਕਰਿ ਦੋਇ ਹਾਬ । ਤਬਿ ਲਖੋਂ ਹੋਹੁ ਬਲ ਅਧਿਕ ਸਾਥਿ? 

੧ਅਪਣੀ ਸੌਤ ਬਣਾ ਕੇ । “ਤੀਰ ਜੋੜੋ । ਜਿਵੇਂ ਬੱਦਲਾਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਛੇਤ। ਛੇਤੀ ਲਿਸ਼ਕਦੀ 
ਹੈ । “ਲਹੂ ਢਲਦਾ ਭਾਵ ਵਗਦਾ ਹੈ । “ਕੌਣ ਜਾਣਿਆਂ ਜਾਵੇ ਭਾਵ ਕੋਈ ਪਛਾਣਿਆਂ ਨਹੀਂ 
ਜਾਂਦਾ । $ਉਸ ਵੀ ਦੇਹ ਲੋਹੇ ਵਿਚ ਡੁਬੀ ਹੋਈ ਹੈ। “ਮਿਜੈਇ। “ਕੱਢੀ । “ਤਦ ( ਤੇਨੂੰ ) ਸੈੱ 
ਜਾਣਾਂ (ਕਿ ਤੂੰ) ਡਾਰੀ ਬਲ ਵਾਲਾ ਹੈ । #੫।:-ਵੈਧਇਿ ! 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ ! (੨੮੫੨) ਬਾਸਿ ੬। ਅੰਸ ੧੬, 

॥ ੯ ॥ ਸੁਨਿ ਸਹਿ ਨ ਸਕਯੋ ਬਚ ਪੈਂਦਖਾਨਿ । ਹਯ ਤਜਜੋ ਆਪਿ ਬਨਿ 
ਸਾਵਧਾਨ । ਹੁਇ ਨਿਕਟਿ ਕਹਜੋ “ਕਯੋ' ਮਰਨ ਚਾਹਿ । ਮਮ ਨਾਮ ਸੁਨਯੋ 
ਕੈ ਪੁਥਮ ਨਾਂਹਿ ? ॥੧੦॥ ਮਮ ਏਕ ਮੁਸ਼ਟਿ ਕੋ ਲੋ ਸਹਾਰਿ । ਪੁਨ ਕਹੋਂ' 
ਖੜਗ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰਹਾਰ” । ਸੁਨਿ ਸੱਯਦਿ ਕੁੱਧਤਿ ਨੌਰਿ ਆਇ । ਤੁਵ ਪ੍ਰਥਮ 
ਹਾਥ ਕਾਟੌਂ ਬਨਾਇ! ॥ ੧੧ ॥ ਇਮ`ਕਹਤਿ ਕਰਜੋ ਤਬਿ ਤੇਗ਼ ਵਾਰ 
ਧਰਿ ਸਿਪਰਿ ਪੈਂਦ ਖਾਂ ਲਿਯ ਸਹਾਰ । ਪੁਨ ਉਛਲਿ ਆਪਿ ਕਰਿ ਮੁਸ਼ਟ 
ਜੌਰਿ। ਜਹਿੰ ਕਰਨ ਮੂਲ" ਤਹਿ ਹਤਿ ਕਠੋਰ ॥ ੧੨॥ ਸਹਿ ਸਕਯੋ ਨ 
ਸੱਯਦ ਕੌਪ ਖਾਇ । ਗਿਰ ਪਰਜੋ ਬਾਯੁ ਜਨੁ ਤਰੁ ਗਿਰਾਇ। ਬਿਨ ਸ਼ਸਤ੍ਰ 
ਲਗੇ ਹੋਯਸਿ ਬਿਨਾਸ਼। ਸਭਿ ਪਿਖਹਿੰ ਤਮਾਸ਼ਾ ਆਸ ਪਾਂਸ ॥੧੩॥ ਪਿਖਿ 
€ਸਾਧੁ ਸਾਧੁ! ਕਹਿ ਖਾਨ ਸਾਂਬਬਹੁ ਹਸੇ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਨਾਬਤਤਕਾਲ 
ਤੁਰੈਚ ਪਰਿ ਚਢਿ" ਸਿਧਾਇ । ਪੁਨ ਗੁਰੂ ਨਿਕਟ ਭਾ ਠਾਂਢਿ ਆਇ॥ 
੧੪॥ ਪਿਖਿ ਮੁਗ਼ਲਸ ਖਾਂ ਸਰਦਾਰ ਦੋਇ ।-ਇਹ ਬਚੇ ਹੁਤੇ ਲਿਯ ਮਾਰਿ 
ਸੋਇ । ਅਬਿ ਮੋਹਿ ਬਿਨਾ ਨਹਿ ਆਨ ਔਰ-। ਗੁਰੁ ਸਮੁਖ ਹੋਇ ਜਬਿ 
ਆਇਿ ਦੌਰ ॥੧੫॥ ਉਤਸਾਹ ਧਾਰਿ ਘੋਰਾ ਵੋਦਾਇ। ਰਣ ਕੇ ਮਦਾਨ ਮਹਿੰ 
ਆਇ ਧਾਇ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਗੋਵਿੰਦ ਕੇ ਸਮੁਖ ਹੋਇ । ਬਹੁ ਮਰੇ, ਭਯੋ ਨਹਿੰ 
ਕਾਜ ਕੋਇ॥ ੧੬॥ ਅਥਿ ਮੋਰ ਤੋਰ ਰਣ ਹ੍ਰੋ ਕਰਾਲ । ਅਵਿਲੌਕ ਲੋਕ 
ਹਰਖਹਿ ਬਿਸਾਲ। ਕੈ ਮਰੌ' ਆਪਿ, ਕੇ ਲੇਉ' ਮਾਰਿ । ਤਬਿ ਹੋਇ ਹਾਰਿ 
ਕੈ ਜੀਤਿ ਕਾਰ?॥੧੭॥ ਗੁਰੁ ਸੁਨਯੋ ਸਭਿਨਿ ਕੋ ਦਿਯ ਹਤਾਇ । “ਅਥਿ 
ਖਰੇ ਪਿਖਹੁ ਰਨ ਕੋਰ ਦਾਇ?। ਉਤਿ ਤੁਰਕ ਹਟੇ ਨੰਹਿ ਘਾਵ ਘਾਲਿ । 
ਇਤਿ ਸਿੱਖ ਮਿਟੇ ਗੁਰ ਬਾਕ ਨਾਲ॥੧੮॥ਤਬਿ ਚਲੇ ਦੁਹੂੰ ਤੇ ਭੀਮ ਤੀਰ। 
ਅਰ ਪਰੇ ਬੀਰ ਦੋਨਹੁੰ ਸਧੀਰ । ਸਭਿ ਲਖਹਿ ਪਟੇ ਬਾਜ਼ੀ ਸੁ ਖਾਨ।ਪਿਖਿ 
ਗੁਰੂ ਸੈਗਿ ਕੀਨਸਿ ਬਖਾਨ ॥ ੧੯॥ “ਮੈਂ ਚਹੋਂ ਖੜਗ ਕੌ ਕਰਨਿ ਜੈਗ । 
ਤੁਮ ਤੀਰ ਭਜਹੁ ਬਲ ਅਧਿਕ ਸੈਰਿ!। ਸਮੜਾ' ਨ ਚਾਂ੫ ਬਿੱਦਯ' ਮੜਾਰ। 
ਬਡਿ ਮਾਰਤਿ ਹੋ ਪ੍ਰਿਬਮੈਂ' ਨਿਹਾਰਿ! ॥ ੨੦॥ ਸੁਨਿ ਧਰਮ ਜੁੱਧ ਕੀ ਰੀਤਿ 
ਜਾਨੇ। ਗੁਰੁ ਪਰੇ ਉਤਰਿ ਤਜਿ ਕੈ ਕਿਕਾਨ । ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਗਹੀ ਸਮ ਸ਼ੇਰ 
ਹਾਂਬ । ਬਹੁ ਗਰੁਵ ਪੁਲਾਦੀ ਬਾਢਿ ਸਾਂਬਿ ॥੨੧ ॥ ਜਹਿੰ ਲਗਤਿ ਲੋਹ ਕ 
ਕਾਟਿ ਜਾਇ। ਹਯ ਨਰਨਿ ਕਫਨਿ ਕਯਾ ਕਹਿ ਬਨਾਇ। ਸਭਿ ਲਿਪੜਿ 

"ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਢ ਕੋਲ । “ੜ੍ਹਕੇ(ਪੈਂਦ) । 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੁਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੩੨੮੫੩ ) ਰਾਸਿ ੬। ਅੰਸੂ ੧੬, 

ਹੇਮ” ਸੋਂ ਚਮਕ ਚਾਰੁ । ਕਰ ਬਾਮ ਸਾਂਬਿ ਗਹਿ ਮਹਦ ਢਾਰ॥੨੨॥ ਉਤ 
ਮੁਗ਼ਲਸਖਾਂ ਥੇਂਚੀ ਕ੍ਰਿਪਾਨ । ਗਹਿ ਸਿਪਰ ਭਯੋ ਜਬਿ ਸਾਵਧਾਨ । ਬਹੁ 
ਲਖਹਿ ਦਾਇ ਇਤ ਉਤ ਬਚਾਇ । ਰਣ ਗੋੜਿ ਵਿਰਤਿ ਚਹਿ ਕਰਨਿ 
ਘਾਇ॥ ੨੩॥ ਹੁਇ ਬਾਮ ਦਾਹਨੇ ਕਰਤਿ ਨੇਰਿ । ਗੁਰੁ ਸਮੁਖ ਆਇ 
ਚਾਹਤਿ ਸੁ ਭੈਰਿ। ਸ਼੍ਰੀ ਹੰਰ ਗਵਿੰਦ ਤਬਿ ਕਹਿਸਿ ਤਾਂਹਿ । “ਸੁਨਿ ਖਾਨ ! 
ਜਿਤਿਕ ਬਿੱਦਯਾ ਸੁ ਪਾਹਿ ॥੨੪॥ਸਭਿ ਕਰਿਹੁ ਦਿਖਾਵਨਿ ਆਜਿ ਆਪ। 
ਬਿਸਵਾਸ ਜਾਂਸ ਕੇ ਧਰਹਿੰ ਦਾ੫'। ਦਲ ਦੁਹਨਿ ਕੋਰ ਜੋਧਾ ਦਿਖੰੜਿ । 
ਸਭਿ ਜੀਤਿ ਹਾਰਿ ਆਸਾ ਧਰੈਤਿ ॥ ੨੫॥ ਅਬਿ ਪ੍ਰਥਮਵਾਰਿ ਕਰਿ ਲਿਹੁ 
ਪ੍ਰਹਾਰ” । ਅਵਿਲੋਕਹਿੰ ਬਲ ਕੇਤਿਕ ਜੁਝਾਰ” । ਸੁੱਨ ਧੀਰ ਸਹਤ ਗੁਰੁ ਕੇ 

ਸੁ ਬੈਨ । ਤਬਿ ਮੁਗ਼ਲਸਖਾਂ ਕਰਿ ਸਮੁਖ ਨੈਨ ॥ ੨੬ ॥ ਚਾਂਹਤਿ ਪ੍ਰਹਾਰ 

ਨਹਿ ਦਾਵ ਪਾਇ।-ਜੇ ਹਤੋਂ' ਖੜਗ;ਤਨੁ ਲੇ ਬਚਾਇ।ਕਰਿ ਅੱਗੂ ਢ਼ਾਲਿ 

ਆਡੋਂ” ਕਰੇਹਿ। ਹੁਇ ਬਿਫਲ ਵਾਰ ਕੁਛ ਨਹਿ ਸਰੇਹਿ'-॥ ੨੭ ॥ ਗੁਰੁ 

ਸਾਵਧਾਨ ਹੋਏ ਦੁਵੇਗਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਹਾਂਬ ਸਮ ਸ਼ੇਰ ਹੇਰਿ । ਤਕ ਰਹਯੋ ਬਹੁਤ; 
ਨਹਿ ਦਾਵ ਪਾਇ। ਤਬਿ ਪਰਯੋ ਆਨਿ ਅਸਿ£ ਕੋ ਉਠਾਇ॥੨੮॥ ਉਪਰ 
ਜਨਾਇ ਤਰ ਕੋ ਪ੍ਰਹਾਰ” । ਗੁਰੁ ਗਏ ਕ੍ਰਦਿ ਗਾ ਛੂਛ ਵਾਰ । ਪੁਨ ਖੜਗ 
ਸੀਸ ਕੀ ਢਿਸ਼ਿ ਚਲਾਇਿ । ਗੁਰੁ ਸਿਪਰ ਸ਼ੀਪ੍ਰ ਹੀ ਕਰਿ, ਬਚਾਇ ॥੨੯॥ 

ਡਿਹ ਰੋਕਿ ਊਪਰੇ ਹਾਥ ਲੀਨਿ(ਗਹਿ ਖੜਗ ਆਪਨੇ ਵਾਰਿ ਕੀਨਿ,ਭੁਜਕੇ 
ਤਰੇ ਸੁ ਤਹਿੰ ਲਗਿਯ ਜਾਇ। ਬਲ ਸਹਤ ਬਹਜੋ ਇਸ ਬਿਧਿ ਸਗਾਇ॥ 

੩੦॥ ਸਭਿ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਬਸਤ੍ਰ ਪਹਿਰੇ ਜਿ ਅੰਗ । ਕਟਿ ਗਏ ਸਕਲ ਇਕ 
ਬਾਰ ਮੈਂਗਿ। ਗਨ ਪਾਸਰੀਨਿ” ਸਭਿ ਕਾਣਿ ਦੀਨਿ। ਜੁਗ ਖੰਡ ਹੋਇ ਧਰ 
ਪਰਨਿ ਕੀਨਿ ॥ ੩੧॥ ਸਿਰ ਭੁਜਾ ਸਹਤ ਭਾ ਦੇਕ ਖੰਡ । ਜੁਗ ਚਰਨ 

ਜੁਕਤ ਦੁਤੀਓ ਪ੍ਰਚੋਡ । ਇਮ ਬਹਜੋ ਖੜਗ ਸਭਿ ਕਾਟਿ ਡਾਗਿ। ਸਾਬੂ- 
ਫਹਿ ੩ ਜਿਮ ਤਾਰ ਪਾਰ੯॥੩੨॥ ਰਹਿ ਗਈ ਆਂਖਿ ਪਸਰੀ”” ਬਿਸਾਲ । 

ਕਰ ਬਿਖੈ ਖੜਗ ਨਾਂਗੇ ਕਰਾਲ । ਤਿਹ ਮਰਜੋ ਦੇਖਿ ਗੁਰੁ ਦਲ ਬਿਲੀਦ । 

੧ਜੇਨਾ। ₹ਹੈਕਾਰ । (3) ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਵਾਰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਕਰ ਲੈ । “ਆਸਰਾ; ਦੋਕ । 
<ਕੂਛ ਸਰਨਾ ਨਹੀ' । #ਤਲਵਾਰ । “ਭਾਵ ਉਪਰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੀ । 

ਦਪੋਸਲੀਆਂ । ੯ਜਿਵੇ' ਸਾਬੂਣ ਦੇ ਵਿਚ ਦੀ ਤਾਰ ( ਸਾਝੁਣ ਨੂੰ ਕੱਫ ਕੇ ) ਪਾਰ ਹੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । 

"ਓਲੱਲੀ। ਸੱਪਾ:=ਜੂਗਹੁ । ਜੈਘ । 



ਸ਼ੋ ਗੁਰ ਪੂਤਾਂਪ ਸੂਰਜ । (੨੮੫੪) ਰਾਸਿ ੬। ਸੰਸੂ ੧੬. 

ਕਹਿ “ਬਿਜੈ ਸਦਾ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਗੋਵਿੰਦ॥੩੩॥ਪਿਖਿ ਖੜਗ ਖਾਨ ਕੇ ਬਹਿਸਿ 

ਘਾਇ। ਬਿਸਮਾਦਿ ਭਏ ਸਭਿ ਤੁਰਕ ਧਾਇ। ਇਕ ਬਾਰਿ ਓਰੜੇ ਗਨ 

ਤੁਫੋਗ' । ਸਭਿਹਿਨਿ ਚਲਾਇ ਬੇਗੀ” ਤੁਰੈਗ ॥ ੩੪॥ ਇਕਿ ਬਾਰ ਤੁਪਕ 
ਕੌ ਸਭਿਨਿ ਕੀਨਿ। ਪੁਨ ਖੜਗ ਹਾਬ ਮਹਿ ਐੱਚਿ ਲੀਨਿ । ਸਭਿ ਪਰੇ 
ਆਨਿ ਊਪਰਿ ਜੁ ਵਾਰ । ਮਿਲਿ ਗਏ ਆਪਿ ਮਹਿ ਮਾਰਿ ਮਾਰਿ॥ ੩੫॥ 
ਗੁਰੁ ਹੁਕਮ ਕੀਨਿ “ਸੁਨਿ ਪੈਂਦਖਾਨ ! ਇਕ ਮੱਲਕ ਜਾਤੀ ਭਟ ਮਹਾਨ। 
ਲਿਹੁ ਬਿਧੀ ਚੈਦ ਕੋ ਸੈਗ ਧਾਰਿ । ਗੁਰੁ ਅੰਗ ਸੈਗ ਸਦ ਹੀ ਤੁਮਾਰਿ॥੩੬॥ 
ਸਰਦਾਰ ਰਹਜੋ ਨਹਿ ਸ਼ੱਤ੍ਰ ਕੌਇ। ਗਹਿ ਖੜਗ ਕਰਹੁ ਇਕ ਤੇ ਸੁ ਦੋਇ। 
ਜੋ ਅਰਹਿ ਤਿਨਹੁੰ ਕਰਿ ਪ੍ਰਨ ਹਾਨਿ । ਭਟ ਭੀਰੁ ਭਜਾਇ ਦੀਜੈ ਨਿਦਾਨ 
॥ ੩੭॥ ਅਥਿ ਗਯੋ ਹੋਇ ਸੈਂਗਾਮ ਅੰਤਿ । ਨਹਿੰ ਫਿਕਹਿੰ ਤੁਰਕ ਭਜਿ 
ਹੈਂ ਮਚੈਤਿ?। ਗੁਰੁ ਹੁਕਮੁ ਪਾਇ ਕਰਿ ਪੈਂਦਖਾਂਨ । ਗਹਿ ਖੜਗ ਥੈਂਚਿ 
ਬਡਿ ਬਾਢਿ ਵਾਨਿ“ ॥੩੮॥ ਬਿਚ ਪਰਜੋ ਜਾਇ ਤੁਰਕਨਿ ਬਿਸਾਂਣ। ਜਿਮ 
ਮ੍ਰਿਗਨਿ ਬਿਖੋ ਕੇਹਰਿ ਕਰਾਲ । ਬਹੁ ਉਥਲ ਪਥਲ ਕਰਿ ਕਾਟਿ ਡਾਰਿ। 
ਨਹਿ ਬਚਹਿ, ਲਗਹਿ ਜਿਸ ਕੇ ਪ੍ਰਹਾਰ ॥੩੯॥ ਇਤਿ ਬਿਧੀ ਚੈਦ ਵੌਰੜੋ 
ਰਿਸਾਇ। ਕਰਿ ਮਾਰਿ ਮਾਰਿ ਦੀਨੇ ਗਿਰਾਇ । ਬਰ ਬੀਰ ਮਲਕ ਜਾਂਤੀ 
ਸ ਕ੍ਰੋਧ । ਗਹਿ ਖੜਗ ਸੈਘਾਰੇ ਅਨਿਕ ਜੋਧ ॥ ੪੦ ॥ ਇੱਤਯਾਦਿ ਅਪਰ 
ਗੁਰੁ ਸੂਰ ਧਾਇ । ਜੇ ਪਰੇ ਦੌਰ,ਸਭਿ ਕੋ ਭਜਾਇ। ਕਟਿ ਗਏ ਬ੍ਰਿੰਦ ਧਰ 
ਪਰ ਗਿਰੈਤਿ।ਗਨ ਰੁੰਡ ਮੁੰਡ ਖੰਡਤਿਪਰੈਤਿ॥੪੧॥ਕਿਹ ਕਟੇ ਹਾਥ/ਕਿਹ 
ਪੈਰ ਅੰਗ । ਕੋ ਮਰੇ ਤਰੇ ਦਬਿ ਹਤਿ ਤੁਰੈਗ । ਹਟਿ ਗਏ ਕਿਤਿਕ ਸੋ ਤ੍ਰਾਸ 
ਧਾਰਿ। ਸਰਦਾਰ ਹੀਨ ਭਾਜੇ ਗਵਾਰ ॥ ੪੨॥ ਗੁਰੁ ਸੈਨ ਪਿਛਾਂਰੀ ਜਾਤਿ 
ਘਾਇ । ਤਬਿ ਚਲੇ ਭੀਰੁ ਮ੍ਰਿੱਗਹਿ ਲਜਾਇ£। ਨਹ _ਪਿਖਹਿੰ_ਪਿਛਾਰੀ 
ਕਣਤਿ ਜਾਤਿ।ਕਰੇ ਜੋਰਿ ਕਿਤਿਕ,ਨਹਿੰ ੜਾਂਹਿ ਘਾਤ'॥੪੩॥ਸਭਿ ਸ਼ਸਤ੍ਰ 
ਛੀਨਿ ਦੀਨੋ ਭਜਾਇ। ਇਕਿ ਕੋਸ ਤੀਕ ਤਿਨ ਗੈਲ" ਜਾਇ। ਸਭਿ ਖੇਤ 
ਜੋਗ ਤੇ ਕਾਢਿ ਦੀਨਿ । ਹਟਿ ਆਇ ਗੁਰੂ ਢਿਗ ਵਝਹਿ ਲੀਨਿ ॥ ੪੪॥ 

“ਬੇਦੂਕਾਂ । “ਛੇਤੀ, ਤੇਜ਼ । ਵਾਰ ਕਰਨ ਲਈ । “ਬੜੀ (ਤਿੱਖੀ) ਧਾਰ ਵਾਲੀ ! ੫ਬ੍ਹੰਤੇ ਧੜ ਤੇ 
ਸੀਸ ਜੁੰਦੇ ਜੁੰਦੇ-ਹੋਏ ਪਏ ਹਨ । #ਤਦ ਕਾਇਰ (ਭੱਜ) ਦਾੱਲੇ (ਐਝਨੇ ਤੇਜ਼ ਕਿ ਜਿੜ੍ਹਤੋਂ) ਹਰਨ 
ਫੀ ਸ਼ਰਮ ਖਾਣ (ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਤਨਾ ਨਹੀਂ ਭੌਜ ਸਕਦੇ) ਮੁਰਾਦ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਦੈਂਵਨ ਤੋਂ ਹੈ । 
”ਗਈ ਕੁ ਰੱਥ ਜੋੜਦੇ ਹਨ, ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਗੌ' ਮਾਰਦੇ । "ਪਿੱਛੇ । 



ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੨੮੫੫) ਰਾਸਿ ੬ । ਅੱਸੂ ੧੭. 

ਤਬਿ ਜੀਤਿ ਸ਼ੱਤ ਦੰਦਭਿ ਬਜਾਇ । ਗੁਰੁ ਭੇ ਪ੍ਰਸੈਨ ਸਿਖ ਹਰਖ ਪਾਇ ' 
ਨਿਜ ਸੁਭਟ ਘਇ ਜੁੜਿ" ਲਿਯ ਉਠਾਂਇ। ਜੇ ਨਿਕਟਿ ਗ੍ਰਾਮ ਤਹਿ ਸੋ 
ਪੁਚਾਇ ॥੪੫॥ ਸਭਿ ਖਾਨ ਪਾਨ ਕੀ ਸਾਰ ਲੀਨਿ । ਨਰ ਸੇਵ ਕਰਨ ਪਰ 

ਛੋਰਿ ਦੀਨ।ਰਣ ਖੇਤ ਫਤੇ ਗੁਰ ਏਵ ਪਾਇ । ਪੁਨ ਭਟ ਸੰਭਾਰਿ ਕੀਨਸਿ 
ਬਨਾਇ ॥੪੬॥ ਗੁਰੁ ਹਰਿਗਵਿੰਦ ਮਾਨਿੰਦ ਸਿੰਘ । ਜਸੁ -ਕਰਤਿ ਕਵੀ 
ਸੈਤੋਖ ਸਿੰਘ । ਰ ਬਾਨ ਭੀਮ ਬਹੁ ਸ਼੍ਰੋਣ ਮਾਸ । ਜਿਸ ਦੇਖਿ ਭੀਰੁ ਉਰ 
ਪਾਇ ਤਾਸ ॥ ੪੭ ॥ ੪੩ ਛੂ ਤੁਰ ਪ੍ਭਾਪ ਸੂਰਜ ੍ਿੰਬੇ ਖ਼ਟਮਿ ਰਾਸ 'ਸ੍ਰ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਜੰਗ ਜੀਤ' ਪ੍ਰਸੰਗ 
ਬਰਨਨੇ ਨਾਮ ਖੋੜਸਮੇ ਅੰਸੂ ॥ ੧੬॥ 

੧੭, [ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਸਸਕਾਰ । ਬਬਾਲ ਪੁੱਜੇ 
ਦੌਹਗਾ ॥ ਭੁਯੋ ਦੁਪਹਿਰਾਂ ਲਰੜਿ ਬਹੁ ਰਾਤਿ ਜਾਮ ਤੇ ਜੈਗ । ਤੀਨ ਪਹਿਰ 
ਮਹਿ ਹਨਿ ਦਈ ਸੈਨਾ ਸਹਭ ਤੁਰੇਗ ॥ ੧॥ ਚੌਪਈ ॥ ਬਿਚਰੇ ਸਤਿਗੁਰੁ 
ਰਣ ਥਲ ਹੇਰਾਂ । ਸ਼੍ਰੋਣ ਮਾਸ ਤੇ ਭੀਮ ਘਨੇਰਾ । ਲੋਥਹਿੰ ੫ਰ ਲੋਬੈ' ਬਹੁ 
ਪਰੀ। ਸਹਤ ਹਯਨਿ ਬਡਿ ਸੈਨਾ ਮਰੀ ॥ ੨॥ ਇਤਿ ਉਤਿ ਫਿਰਿ ਸਭਿ 
ਵੇਖਤਿ ਭਏ। ਬਹੁਰ ਲੋਹਗੜ਼ ਕੋ ਗੁਰ ਗਏ । ਤਹਾਂ ਸਿੱਖ ਜੇ ਮਰੇ ਨਿਹਾਰੇ। 
ਬਿਧੀਚੈਦ ਸੋਂ ਬਾਕ ਉਚਾਰੇ ॥੩॥ “ਹਯ ਵਿਹੁ ਬੈਧਿ ਲੇਹੁ ਨਰ ਸੈਰਿ॥ਮਰੇ 
ਸਿੱਖ ਭਟ ਕਰਿ ਕਰਿ ਜੌਗ। ਸਭਿਹਿਨਿ ਕੀ ਲਿਹੁ ਲੋਥ ਉਠਾਈ। ਇਕ 
ਬਲ ਕਰਹੁ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸਮੁਦਾਈ॥। ੪ ॥ ਹੁਕਮ ਪਾਇ ਬਿਧੀਏ ਤਤਕਾਲ। 
ਲੋ ਮਾਨਵ ਗਨ ਅਪਨੇ ਨਾਲਿ । ਜਹਿੰ ਕਹਿੰ ਤੇ ਸਿਖ ਅਪਨੇ ਭਾਲੋ। ਮਰੇ 
ਮਿਲੇ ਗਨ ਤੁਰਕ ਬਿਸਾਲੇ ॥ ੫ ॥ ਜਿਸ ਥਲ ਗੁਰੁ ਕੇ ਮਹਿਲ ਬਿਲੈਦ । 
ਤਹਿ ਇਕਠੀ ਕਰਿ ਲੈਥੋਂ ਬ੍ਰਿੰਦ । ਹੇਤ ਬਯਾਹ ਕੌ ਕਾਸ਼ਟ ਪਰਜੋ।ਸੋ ਸਭਿ 
ਲੇ ਕਰਿ ਤਿਸ ਥਲ ਧਰਮੋ ॥ ੬ ॥ ਆਪਿ ਗੁਰੂ ਬੈਠੇ ਭਿਸ ਥਾਨ । ਆਨਿ 
ਆਨਿ ਧਰਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਮਹਾਨ । ਮੋਹਨ ਸਹਤ ਗੁਪਾਲਾ ਦੋਇ । ਸਿਸਕਤਿ” 
ਪਰੇ, ਉਠਾਏ ਸੋਇ ॥ 7 ॥ ਸਤਿਗੁਰੁ ਕੇ ਢਿਗ ਲੇ ਕਰਿ ਆਏ।ਉਠਿ ਕਰਿ 
ਪਿਥੇ ਰਿਦੇ ਪ੍ਰਿਯ ਭਾਏ” । ਪੈਂਛਤਿ ਮੁਖ ਗਹਿ ਹਾਬ ਰੁਮਾਲ । ਸਾਦਰ ਬੋਲੋ 
ਗੁਰੂ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ॥ ੮ ॥ ਭੋ ਮੋਹਨ ਸਿੱਖ ! ਸੁਨਹੁ ਗੁਪਾਲਾ [। ਤੁਮ ਪਜਾਂਰੇ 
ਮੋ ਕਹੁ ਸਦ ਕਾਲਾ । ਮਨ ਬਾਂਛਤਿ ਬਰੁ ਜਾਚਨਿ ਕੀਜੈ। ਤੁਮ ਤੇ ਕਛੁ ਨ 

੧ਅਪਣੇ ਜ਼ਖਮੀ ਸੂਰਮੇ । “ਸਹਿਕਦੇ । <੫ਿਆਰੇ ਰਿੰਦੇ ਨੂੰ ਭਾਵਣ ਵਾਲੇ ( ਸਿੱਖ) ਉੱਠ ਕੇ 
(ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ) ਤੱਕੇ । 



ਸਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੨੮੫੬) ਰਾਸਿ ੬। 8੧੭. _ 

ਅਦੇਯ ਜਨੀਜੈ॥ ੯ ॥ਅਤਿ ਪ੍ਰਸੈਨ ਹੈ ਕਰਿ ਹਮ ; ਭਾਖਾ।ਬਿਨਸ਼ੈਕਾ ਪੁਰਹੁ ਪੁਰਹੁ 
ਅਭਿਲਾਖਾਂ । ਜੇ ਜਗ ਮਹਿ ਜੀਵਨਿ ਕੌ ਚਾਹੋ । ਰਾਜ ਸਹਤ ਲਿਹ 
ਅਨੰਦ ਉਮਾਹੋ ॥ ੧੦॥ ਅਪਰ ਪਦਾਰਥ ਜੇ ਜਗ ਮਹੀਆ। ਕੋਗਹੁ ਸਕਲ 
ਲੇਹ ਹਮ ਪਹੀਆ” । ਸੁਨਿ ਮੋਹਨ ਕਰ ਜੋਰਿ ਉਚਾਰਾਂ । “ਮਿਲਿ ਹਮ 
ਦੇ ਨਿਤਿ ਕਰਤਿ ਬਿਚਾਫਾ॥੧੧॥-ਪ੍ਰਾਨ ਆੰਤਿ ਜਥਿ ਹੋਹਿ ਹਮਾਰੇ। ਤਬਿ 
ਸਤਿਗੁਰ ਨਿਜ ਨਿਕਟਿ ਨਿਹਾਰੇਂ-। ਇਹ ਨਿਤ ਹੁਤੀ ਕਾਮਨਾ ਹਮੈਂ । 
ਪਰਾਪਤਿ ਭਯੋ ਆਨਿ ਸੋ ਸਮੈਂ ॥੧੨॥ ਤੁਮ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਭਿ ਜਾਨਾ । ਯਾਂ 
ਤੇ ਰਣ ਮਹਿ ਹਤੇ ਨ ਪ੍ਰਾਨ । ਅਬਿ ਦਰਸ਼ਨ ਤੁਮ ਦਿਯੋ ਕ੍ਰਿਪਾਲ।ਇਸ ਤੇ 
ਲਾਂਭ ਨ ਅਪਰ ਬਿਸਾਲ ॥੧੩ ॥ ਜੋਗੀ ਜਤੀ ਤਪੀ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ । ਭਗਤ 
ਗਿਆਨੀ ਚਹਿੰ ਸੁਖ ਭਾਰੀ । ਅੰਤ ਸਮੇ' ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਚਾਹਤਿ । ਇਸ ਹਿਤ 
ਘਾਂਲਹਿ ਘਾਲਿ ਉਮਾਂਹਤਿ ॥ ੧੪॥ ਨਹਿ ਜਾਚਨਿ ਕੁਛ ਇੱਛਾ, ਨਾਥੇ !। 
ਹਲਤਿ ਪਲਤਿ ਮਹਿ ਰਾਖਹੁ ਸਾਬ।ਜਹਿ ਜਹਿੰ ਹੁਇ ਅਵਤਾਰ ਤੁਮਾਰਾਂ । 
ਭਹਿੰ ਤਹਿ ਰਾਖਹੁ ਸੈਗ ਉਦਾਰਾ॥੧੫॥ਕਛੂ ਨ ਜਾਚਨਿ ਕਰਿ ਹੈ' ਕਬਿ- 
ਹੂ। ਰਹੈ' ਮੈਰ£ ਦੀਜੈ ਬਰ ਅਬਿ ਹੂੰ। ਅਪਰ ਜਿ ਮਰੇ ਸੁਭਟ ਰਣ ਮਾਂਹੁ । 
ਅਪਨੇ ਲੋਕ ਰਾਖਿਯਹਿ ਪਾਹੂ” ॥ ੧੬ ॥ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੁ ਸੁਨਤਿ ਖਿਸਾਲ ਪ੍ਰਸੈਨ। 
(ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਮੋਹਨ ! ਪੈਨ । ਜਿਮ ਤੈਂ ਜਾਚਨਿ ਕੀਨਸਿ ਅਬੈ । ਡਿਸੀ 
ਵਿ 
ਤਬਿ ਪਰਲੋਕ ਪਧਾਰੇ। ਪੈਨ ਮਰਣ ਤਿਨ ਕੋ ਜਗ ਭਯੋ। ਅੰਤਿ ਸਮੈਂ 
ਕੋ ਦਰਸਯੋ ॥ ੧੮ ॥ ਸਭਿਹਿਨਿ ਕੋ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਯੋਂ । ਬਸਤ ਨ 
ਮੰਗਾਇ ਸੁ ਪਾਯੋ । ਏਕਹੁ ਚਿਖਾ ਬਨਾਇ ਬਿਸਾਲਾ । ਗੁਰੁ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ 
ਸਿਖ ਜਾਲਾ ॥ ੧੯ ॥ ਈਧਨ ਗਨ ਕੋ ਉਪਰ ਡਾਰਾਂ । ਆਪਿ ਗੁਰੁ ਕਰ 
ਲਾਂਬੂ ਧਾਰਾ । ਗਤਿ ਸਮੀ੫ ਸਭਿਹਿਨਿ ਕੋ ਦਈ । ਜੋ ਜੈ ਧੁਨਿ ਸਭਿ ਕੇ 
ਮੁਖ ਭਈ॥ ੨੦॥ ਚੰਦਨ ਘ੍ਰਿੰਤਿ ਸਦਨ ਤੋਂ ਲਜਾਏ। ਬ੍ਰਿੰਦ ਚਿਖਾਂ ਪਰ 
ਸਗਰੋ ਪਾਏ । ਨਭ ਤੇ ਗਨ ਬਿਸਾਨ ਤਬਿ ਆਂਏ । ਸਾਦਰ ਗੁਰੁ ਕੇ ਸਿੱਖ 
ਚਢਾਏ ॥੨੧॥ ਪਹੁੰਚਾਏ ਸਤਿਗੁਰੁ ਕੇ ਲੋਕ। ਜਹਿੰ ਸਦ ਖਾਨ ਮੋਹ ਨਹਿ 
ਸ਼ੋਕ । ਜਗਾ ਮਰਣ ਕੋ ਲੋਸ਼ ਨ ਜਹਾਂ। ਪਦਵੀ ਅਚਲ ਬਿਰੇ ਚਲਿ ਤਹਾਂ॥ 

“ਸਾੜੇ ਪਾਸੋਂ । ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਲੰਝ੍ਹ ਲਾਇਆ । ₹ਸਾਮੀਪ ਮੁਕਤੀ । 



ਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ । 5? ( ੨੮੫੭) ਰਾਸਿ ੬। ਲੰਸੂ ੧੭ 
॥੨੨॥ਸੂਰ ਸਰੀਰਨਿ ਛਾਰਿ ਕਟੀਹੈ"।£ਬਡਿ ਭਟ ਲਰੇ?ਸਰਾਹ ਰਰੀ ਹੈ” 
ਚਢਿ ਸਤਿਗੁਰੁ ਲੇ ਭਵ ਸਮਦਾਏ। ਸੁਧਾਸਰੋਵਰ ਆਇ ਨੰਰਾਏ ॥ ੨੩॥ 
ਤਖਤ ਅਕਾਲ ਬੈਦਨਾ ਕੀਨਿ । ਬਹੁਰ ਦਰਸ਼ਨੀ ਪੌਰ ਪ੍ਰਬੀਨ । ਹਰਿ 
ਮੰਦਿਰ ਕੇ ਆਗੇ ਖਰੇ । ਬਾਰੈਬਾਰ ਨਮੋਂ ਬਹੁ ਕਰੇ॥੨੪॥ਬਿੱਪ੍ਹਸਾਧ,ਸਿਖ 
ਦੀਨਾ ਘਨੌਰੇ । ਮਿਲੋ, ਦਿਯੋ ਤਿਨ ਦਾਨ ਬਡੇਰੇ । ਚਤਰ ਪ੍ਰ ਦਛਨਾ ਵਿਰ 
ਕਰਿ ਦਈ । ਧਰਿ ਗੁਰੁ ਧਯਾਨ ਬੈਦਨਾਂ ਕਈ ॥ ੨੫ ॥ ਨਿਕਸੇ ਵਹਿਰ 
ਆਨਿ ਕਰਿ ਖਰੇ । ਭਾਟ ਕਲਾਵਤਿ ਜਿਨਿ ਜਸੁ ਰਰੇ । ਧਨ ਦੇ ਤਿਨਕੋਂ 
ਹਰਖ ਵਧਾਏ । ਜਹਿੰ ਕਹਿ ਜਾਇ ਭਿਨਹੁਂ ਜਸੁ ਗਾਏ ॥ ੨੬॥ ਗੁਰੁ ਬਜ- 
ਵਾਇਸਿ ਫਤੇ ਨਗਾਰਾ । ਭਏ ਤੁਰੈਗ ਪਰ ਪੁਨ ਅਸੁਵਾਰਾ । ਚਲੇ ਝਬਾਲ 
ਦਿਸ਼ਾਂ ਕੌ ਤਬੈ । ਮੋਦਤਿ ਰਿਦੇ, ਉਲੰਘਿ ਮਗ ਸਬੈ ॥੨੭ ॥ ਸਭਿ ਪਰਵਾਰੁ 

"ਭਾਵ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦਾ ਸਸਕਾਰ ਕੀਤਾ । “ਮਹਿਮਾਂ ਕਹੀ ਹੈ । ਗਰੀਬ । 
ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਿਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸਸਕਾਰ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਅੱਜ ਕਲ 

ਨਜ਼ਰੀਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਸ਼ਹਿਰ ਘੁੱਮ ਵਸ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਈ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਦੇ 
ਉਹ ਟਿਕਾਣਾ ਵਸੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਵੇਂ ਅਕਾਲੀ 
ਅੰਦੋਲਨ ਵੇਲੇ ਛੇਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵਿਵਾਹ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਜੇ ਇਸੇ ਮਹੱਲੇ ਵਿਚ ਸੀ ਬੇਪਤਾ ਹੇ 
ਗਿਆ ਹੈ । ਪਰੈਤੂ ਅੰਗੀਠੇ ਦਾ ਇਕ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ; ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਏਥੇ ਸ਼ਹਿਰ 
ਵਿਚ ਦੇ ਤੇ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਸਕਾਂਰੇ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਦਿਨ ਭਰ ਜਿੱਥੇ ਜੈਗ ਮਚਿਆ 
ਰਿਹਾ ਤੇ ਦੁਵੱਲੀ ਸੈਨਾਂ ਮਰੀ ਉਹ ਸਥਾਨ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ “ਪਹਾੜ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਲ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, 
'ਸੇ ਕੁਛਕ ਪੱਛੋ' ਵਲ ਝੁਕਦੀ ਪਹਾੜ ਦਿਸ਼ਾ ਵਾਲਾ ਜੈਗ ਮੈਦਾਨ ਉਥੇ ਕੁ ਵਾਰ ਸੀ ਜਿੱਥੇ 
ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਹੁਣ ਹੈ । ਪਿਪਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜੋ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਉਹੇ ਹੈ ਇਨ ਵਾਲੇ 
ਜੁੱਧ ਵਿਚ ਜੂਬੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਸਕਾਰ ਦਾ ਯਾਦਰਾਰੀ ਟਿਕਾਣਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਜਿਏ ਛੇਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰ 
ਜਾਗੋ ਬੇਠਦੇ ਬੀ ਰਹੇ ਹਨ, ਪੰਜਵੇ” ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬੀ ਇਬੈ ਬੈਠਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ । ਖਾਲਸਾ 
'ਕਾਲਜ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵੇਲੇ ਤੇ ਕਈ ਬਰਸ ਮਗਰੋਂ ਕੁਛ ਟਿੱਬੇ ਸਫਾ ਕਰਨ ਲਗਿਆਂ ਇਨਸਾਨ) 
ਅਸਥੀਆਂ ਬਹੁਤ ਨਿਕਲੀਆਂ ਸਨ; ਜਿਸ ਤੋਂ ਮੈਡਵ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਹੇ ਸਾਰੀ ਜੂਹ ਮੁਖਲਸ 
ਖਾਂ ਦਾ ਮੈਦਾਨੋਂ ਜੋਗ ਸੀ । ਲਾਂਹੌਰ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਹੁਣ ਪਿਪਲੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਏ 
ਐੱਗੋਂ ਲੰਘਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਤਦੋਂ ਇਹ ਸੜਕ ਇਸੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੰਘਦੀ, ਉਹ ਲਹੋਰੀ ਦਰਵਾਜੇ ਤੋਂ 
ਛਿਹਰਟੇ ਦੇ ਲਾਗ ਦੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਾਂਤੋ ਰਾਤ ਉੱਤਰ ਦਿਸ਼ਾ ਬਾਣੀਂ ਸ਼ਾਹ 
ਰਾਹ ਤੋਂ ਉਪਰ ਵਾਰ ਮੈਦਾਨ ਦੇਖਕੇ ਜੈਗ ਲਈ ਜਾ ਡਟੇ ਸੇ ਜੇ ਨਗਰੀ ਰਣਫੂਮੀ ਨਾਂ ਬਣੋਂ; ਤੇ 
ਖੂਲ੍ਹੇਸੇਦਾਨ ਜੈਗ ਹੋਵੇ । ਕੈਰੀ ਨੂੰ ਨਗਰੋਂ ਪਹੇ ਲੋ ਜਾਣ ਦੀ ਬੀ ਇਹ ਵਿਉਂਤ ਸੀ । 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੨੮੫੮ ) ਰਾਸਿ ੬। ਅੱਸੂ ੧੭. 

ਸਿਰੇ ਜਿਸਿ ਬਾਨ । ਉਤਰੈ ਜਾਇ ਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ । ਤਤਛਿਨਿ ਸਭਿ ਕੌ 
ਆਗਤ ਦੀਨਿ । ਜਿਤਿਕ ਸਮਿੱਗੀ ਬਯਾਹਨਿ ਚੀਨਿ ॥ ੨੮॥ ਤਹਿੰ ਕੇ 
ਬਨਗ ਲਾਇ ਸੁਨਾਏ । ਲੋਨਿ ਲਾਭ ਹਿਤ. ਸਗਰੀ ਲਯਾਏ। ਸਰਬ 
ਪ੍ਰਕਾਰ ਅੰਨ ਗਨ ਆਨਾ । ਪ੍ਰਿੱਤ ਸਮੂਹ,ਬਹੁਤ ਮਿਸ਼ਟਾਨਾ॥ ੨੯ ॥ ਲਗੇ 
ਕਰਨਿ ਸਗਰੇ ਪਕਵਾਨ । ਆਨੇ ਬਹੁ ਰੇਸ਼ਮ ਕੋ ਥਾਨ ।ਕਈ ਹਜ਼ਾਰਨਿ 
ਕੋ ਧਨ ਲੀਨਿ । ਆਨਿ ਆਨਿ ਗਨ ਬਨਕਨਿ ਦੀਨਿ ॥ ੩੦॥ ਜਥਾਜੋਗ 
ਸਾਮਿੱਗ੍ਰੀ ਤਕਾਰਿ । ਤੁਰਤ ਕਰਾਈ ਗੁਰੂ ਉਦਾਰਾਂ। ਸੁਨੀ ਜਨੋਤ ਜਬਹਿ 
ਨਿਯਰਾਈ । ਪਠੇ ਮਸੈਦ ਸਿੱਖ ਅਗਵਾਈ ॥ ੩੧ ॥ ਸਕਲ ਰੀਤਿ ਕਰਿ 
ਲਯਾਵਤਿ ਭਏ । ਪਟਹ ਬੈਸਰੀ ਵੋਲ ਬਜਏ । ਧਨ ਬਰਖਾਵਤਿ ਆਇ 
ਅਗਾਰੀ । ਦੂਲਹੁ ਤਨ ਸੁੰਦਰ ਦੁਭਿ ਧਾਰੀ ॥ ੩੨॥ ਕਰਿ ਕੈ ਬੈਸ਼ ਰੀਤਿ 
ਜੋ ਸਾਰੀ । ਸਾਦਰ ਭਾਖਿ ਬਰਾਤ ਉਤਾਰੀ । ਡੇਰ ਕਰਿ ਸਗਰੇ ਬਿਸਰਾਂਮ। 
ਸਭਿ ਦੇਖਤਿ ਦੂਲਹੁ ਅਭਿਰਾਂਮੇ ॥ ੩੩ ॥ ਕਰਹਿ ਸਰਾਂਹਨਿ ਸਭਿ ਨਰ 
ਨਾਰੀ । ਸਭਿ ਸੁਸ਼ੀਲ ਗੁਨ ਗਨ ਕੋ ਧਾਰੀ।ਸੂਰਜ ਐਸਤ ਹੋਨਿ ਤੇ ਆਗੇ। 
ਭੋਜਨ ਪਠਜੋ, ਖਾਨ ਸੋ ਲਾਗੇ ॥ ੩੪ ॥ ਸੈਧੜਾ ਸਮੈਂ' ਸੁਰਨਿ ਤਨ ਧਾਰੇ । 
ਗਏ ਬਰਾਂਤ ਸੈਵ ਕੋ ਸਾਰੇ -ਗੁਰੁ ਸੈਗੀ ਨਰ ਸ਼੍ਰਮਤਿ ਮਹਾਨੇ । ਦੁਲਭ 
ਸਮਿੱਗ੍ਰੀ ਲਕਾਵਨਿ ਜਾਨੋ" ॥੩੫॥ ਸਭਿ ਸਮਾਜ ਬਿਗਰਜੋ ਰਣ ਭਏ । 
ਸੋਚਨਿ ਕਰੇ ਪਦਾਰਬ ਗਏ'”-। ਇੱਤਯਾਦਿਕ ਦੇਵਨਿ ਮਨ ਜਾਨਿ । ਨਰ 
ਤਨ ਧਰੇ ਆਇ ਤਿਸ ਬਾਨ ॥ ੩੬॥ ਕੇਤਿਕ ਮੰਚ ਉਚਾਵ ਲਿਆਏ । 
ਗਿਲਮ ਗ਼ਲੀਚਾ ਫਰਸ਼ ਕਰਾਏ । ਬਾਰੇ ਬਾਰ" ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਿਸਾਲਾ।ਕੋ ਤ੍ਰਿਨ 

੬੫ 
“ਕਿਤਨਾ ਕਮਾਲ ਗਤ 

ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦਾ ਜੁਧ ਜੈਗ, ਅਕਹਿ ਸ਼੍ਰਮ ਤੇ ਬਕਾਨ, ਪਿਆਰੇ ਸੁਰਮਿਆੰ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਕਿੰਲੀ 
ਭਿਆਨਕ ਕਸ਼ਟਣੀ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹਨ, ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜੀਲੇ ਫਬੀਲੇ ਜੇਂਧੇ 
ਮਰੇ ਹਨ; ਕੈਸਾ ਅਸਹਿ ਵਿਜੋਗ ਹੋਇਆ ਹੈ ? ਪਰ ਦੇਖੋ ਸ਼ਾਂਤਿ ਰਸ ਦੇ _ਪਾਲਿਕ, ਬੀਜ 
ਚੈਦ੍ ਰਸ, ਵੀਭਤਸ ਰਸ ਦੇ ਕਮਾਲ ਹੈਗਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਬੀ ਜ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਥਕੇ ਤੇ ਨਾਂ 
ਓਦਰੇ । ਹੁਣ ਵਿਆਹ ਦਾ ਕਾਰਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾਂ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿਚ ਅਰੰਭ ਦਿਤਾ ਹੈ ਮਾਨੋ 
ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ' । ਇਹ ਬੇਪਰਵਾਹੀ; ਇਹ ਸਭ ਅਸਝਾਂ ਤੋਂ ਫਾਖਰਾਂ ਪਨ; ਸਭ 
ਸਤ ਤੋਂ ਊਚੇ ਰਹਿਕੇ ਵਿਚਰਨਾ ਅਜੂਰੀਅਡ ਨੇਖੂਰਨ ਆਰਮ ਧੱਰੜ ਦੇ ਵੰਨ ਬੈ ਆ 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੨੮੫੬) ਰਾਸਿ ੬ । ਅੰਸੂ ੧੮. 

ਆਨਤਿ ਭੇ ਤਤਕਾਲਾ ॥ ੩੭॥ ਕਿਨਹੁੰ ਦਾਨਾ ਆਨਿ ਬ੍ਰਤਾਯਹੁ। ਪਿਰਤ, 
ਮਿਸ਼ਟਾਨ, ਅੰਨ ਕੋ ਲਯਾਯਹੁ । ਪਾਨਿ ਕਰਾਇ ਕਿਭਿਕ ਸਰਦਾਈ । ਕੌ 
ਕੁਮਕੁਮਾ' ਦੇਹਿ ਛਿਰਕਾਈ ॥ ੩੮ ॥ ਕੇਤਿਕ ਕਰਤਿ ਬੀਜਨਾ” ਖਰੇ । 
ਸਭਿ ਸੇਵਾ ਸੈਭਾਰਨਿ ਕਰੇ । ਨਰ ਜੇਤਿਕ ਪਰਧੈਕ ਫਛਸਾਏ । ਸੁੰਦਰ 
ਆਸਤਰਨ ਸੋਂ” ਛਾਏ॥੩੯॥ ਰੇਸ਼ਮ ਡੋਰੈ' _ਬੈਧਨ ਕਰੀ । ਲਗੇ ਗੰਢ ਜਿਨ 
ਕੈ ਗਨ ਜ਼ਰੀ । ਮ੍ਰਿਦੁਲ ਸੇਜ ਪਰ ਸਭਿ ਬੈਠਾਏ । ਅਦਭੁਤ ਦਿਖਤਿ ਰਹੇ 

ਬਿਸਮਾਏ॥ ੪੦ ॥ ਕਲਸ ਭਰੇ ਸੁੰਦਰ ਜਲ ਆਨੋ। ਗ੍ਰੀਖਮ ਰੁਤਿ ਪੀਵਨ 
ਬਹੁ ਠਾਨੇ । ਮਿਲੀ ਜਿਨਹੁ ਮਹਿ ਬਡਿ ਖੁਸ਼ਬੋਈ । ਅਜਬ ਸਮਿੱਗ੍ਰੀ 

ਜਾਨਤਿ ਸੋਈ ॥ ੪੧ ॥ ਗੁਰੁ ਕੇ ਪਠੇ ਗਏ ਨਰ ਜਬੈ । ਪ੍ਰਥਮ ਸੇਵ ਹੋਈ 
ਲਖ ਸਬੈ ।ਨੀਕੇ ਬੂੜਨਿ ਕਰੇ ਬਰਾਤੀ । ਜੋ ਚਹੀਯਤਿ ਸਭਿ ਨਿਕਿ 
ਅਗਤੀ”॥ ੪੨॥ ਸਗਰੀ ਸੁਧਿ ਲੋ ਕਰਿ ਹਟਿ ਆਏ । ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਗੋਵਿੰਦ 
ਸੋਗ ਬਤਾਏ । “ਗਨ ਬਰਾਤ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸਾਰੀ । ਪੁਰਿ ਕੇ ਸਿੱਖਨਿ ਕਰੀ 
ਸੈਭਾਰੀ ॥ ੪੩॥ ਜੋ ਜਿਹ ਚਹੀਯਤਿ ਸਕਲ ਪੁਚਾਈ । ਪਾਇ ਵੁਲੇਲ 
ਮਸਾਲ ਜਲਾਈ । ਤ੍ਰਿਣ ਆਦਿਕ ਦੁਗਨੌ ਸਭਿ ਪਾਸਿ। ਦੀਨੇ ਸਿੱਖਨਿ 
ਆਨਿ ਅਵਾਸ ॥ ੪੪ ॥ ਸਤਿਗੁਰੁ ਕਹੋ “ਕਹਾਂ ਸਿਖ ਇਤਨੇਉ।ਸੇਵਹਿੰ 
ਸਭਿਹਿ ਬਰਾਤੀ ਜਿਤਨੇ । ਨੀਕੇ ਤੁਮ ਸਭਿ ਕੀ ਸੁਧਿ ਲੀਜੈ । ਚਹਹਿੰ ਜੁ 
ਵਸਤੁ; ਪੁਚਾਵਨਿ ਕੀਜੈ”॥ ੪੫॥ ਪੁਨ ਸਿੱਖਨਿ ਕਰ ਜੋਰ ਬਖਾਨੇ।ਮਹਾਂ- 
ਰਾਂਜ ਸਭਿ ਪੂਛਨਿ ਠਾਨੇ । ਸਰਬ ਵਸਤੁ ਤੇ ਸਭਿ ਤਿਪਤਾਏ । ਪੁਰਿ ਕੈ 
ਨਿਕਟਿ ਗ੍ਰਾਮ ਸਿਖ ਆਏ! ॥੪੬॥ ਪੁਨਿ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਤਬਿ ਜਾਨੇ ।- 
ਆਇ ਸੁਰਨਿ ਸਭਿ ਕਾਰਜ ਠਾਨੇ-।ਉਤਿ ਤੇ ਹੁਇ ਨਿਚਿੰਤ ਸੁਖਦਾਈ। 
ਡਜਾਰੀ ਵੇਰਨਿ ਕੀ ਕਰਿਵਾਈ ॥ 8? ।। ਇਤਿ ਗੋ ਗਰ ਪੜਾ੫ ਸੁਰਜ ਗ੍ੰਬੇ ਖਸ਼ਟਮ ਰਾਸੈ 
“ਝਛਾਲ ਆਵਨਿ' ਪ੍ਰਸੰਗ ਬਰਨਨੰ ਨਾਮ ਸਪਤਿ ਦਸਮੇ ਅੰਸੂ॥ ੧੭॥ 

੧੮. [ਬੀਬੀ ਵੀਰੋ ਦਾ ਵਿਆਹ [। 
ਦੋਹਰਾ ॥ ਪੰਚ ਘਟੀ ਜਾਮਨਿ ਗਈ ਪ੍ਰੋਹਤ ਕਹਯੋ ਸੁਨਾਇ । “ਮਹਾਂਰਾਜ 
ਬਿਲਮ ਨ ਕਰਹੁ ਲਾਵਾਂ ਦੇਹੁ ਬੁਲ।ਇ” ॥ ੧ ॥ ਭੌਪਈ ॥ ਤੂਰਨਿ ਤਬਹਿ 
ਹਕਾਰਨਿ ਗੋ । ਧਰਮੇ ਸਾਥਿ ਕਹਿਤਿ ਇਮ ਭਯੋ । “ਲੋ 'ਕਰਿ ਦੁਲਹੁ 
“ਗੁਲਾਬਦਾਨੀ [%, ਕਰਮਿਕ੍ਮਹ=ਕੂਜ਼ਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਹਿੰਦੀ ਗੁਲਾਬਢਾਲੀ[( ਅ) ਕੇਸਰ (ਸੰਸ: 99 
ਕੁੰਕਮ=ਕੇਸਰ] “ਪੱਖਾਂ । ਵਿਛਾਵਗਿਆਂ ਨਾਠ; । “ਜੇ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ( ਉਹ ) ਸਭ ਕੋਲ ਪੁੱਜ 
ਗਈ ਹੈ । “ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ (ਆਪਣੇ) ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਤੇ ਹਨ । 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੨੮੬੦) ਰਾਸਿ ੬ । ਅੱਸੂ ੧੮. 

ਕਰਹੁ ਅਗਾਰੇ । ਸਮਾਂ ਜਾਨਿ ਗੁਰੁ ਤੁਮੈ ਹਕਾਰੇ! ॥੨॥ ਸੁਨਤਿ ਸ਼ੀਪ[ ਹੀ 
ਹੋਟ ਕਰਿ ਭਯਾਰੀ । ਬਾਜਤਿ ਬਮੰਦਤ ਕਰੇ ਅਗਾਰੀ।ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਛੋਰਤਿ 
ਭਏ । ਜਹਿ ਸਤਿਗੁਰੁ ਥਿਰ;ਤਹਿੰ ਚਲਿ ਗਏ ॥ ੩॥ ਕਰਿ ਕੁਲ ਰੀਡਿ 
ਬੇਦਿਕਾ ਅੰਦਰਿ” । ਬੈਠਾਰਯੋ ਦੂਲਹੁ ਬਹ ਸੁੰਦਰ । ਗਣਪਤਿ ਨੌ ਗ੍ਰੈਹ ਕੋ 
ਪੁਜਵਾਇਨ । ਅਗਨਿ ਕਰੀ ਅੰਭਸੇਚਨ ਲਕਾਇ”॥ ੪ ॥ ਦੁਰਗ ਤੁਰਕ 
ਕੋ ਹੁਤੋ ਸੁ ਨੌਰੇ । ਬਡੀ ਨਿਸਾਂ ਬੀਤੀ ਜਿਸ ਬੇਰੇ। ਚਢਯੋ ਪਾਹਰੂ ਉਢ 
ਅਟਾਰੀ । ਦੇਖਯੋ ਬਡੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਗਾਰੀ ॥ ੫॥ ੜਰ ਮਤਾਬੀ ਜਲਤੀ ਹੈ ਹੇਰੇ। 
ਸੋਚਨਿ ਲਾਗਜੋ ਤੁਰਕ ਬਡੋਰੇ ।-ਇਹ ਠਾਂ ਕੌਨ ਕੁਲਾਹਲ ਕਰੇ $। ਬਡੋ 
ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਮਸਾਲੈ' ਜਰੈ” ॥ ੬ ॥ ਹਿੰਦੁਨਿ ਕੋ ਗੁਰ ਉਤਰਯੋ ਆਇ । ਸੁਨੀ 
ਸ਼ਾਹ ਕੀ ਸੈਨ ਭਜਾਇ । ਲਸ਼ਕਰ ਬਡੋਂ ਜੋਗ ਕਰਿ ਮਾਰਾ । ਡੋਰ ਇਹਾਂ 
ਆਨਿ ਅਬਿ ਡਾਰ ॥7॥ ਕਸਿ ਤੁਵੈਗ ਇਨਿ ਕੋ ਅਬਿ ਮਾਰੋਂ । ਬਿਨ 
ਜਾਨੋ,ਮੁਖ ਤੇ ਨ ਪੁਕਾਰੋਂ। ਧਰਹਿ ਤ੍ਰਾਸ ਤਬਿ ਆਨ ਪਲਾਵੇਂ'। ਹਮਰੋ ਭੇਵ 
ਤਬ(ਹ ਇਹ ਪਾਂਵੈਂ-॥ ੮॥ ਪ੍ਰਰੋ ਕਾਲ ਤੁਵੈਗ ਸੈਭਾਰੀ । ਸ਼ਿਸਤਿ ਬਾਂਧ 
ਕਰਿ" ਜਬਿ ਕਰ ਧਾਰੀ । ਜਹਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰ ਨਰੁ ਸਮੁਦਾਇਿ । ਮਹਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 
ਹੋਤਿ ਲਖਿ ਪਾਇ ॥ ੯॥ ਭਹਿੰ ਕੌ ਤਾਕ ਧੁਖਾਯਹੁ]` ਤੋਰਾ4 ਕਰਿਕੈ ਮੁਖ 
ਸਤਿਗੁਰੁ ਕੀ ਓਰਾ । ਫਟੀ ਤੁਪਕ, ਬਡ ਸ਼ਬਦ ਉਠਾਯੋ । ਫੁਟਕੋ ਬਦਨ 
ਤੁਰਕ ਤਬਿ ਘਾਯੋ“ ॥ ੧੦॥ ਤਤਛਿਨਿ ਮਰਯੋ,ਨ ਹਾਇ ਉਚਾਰੀ। ਅਪਰ 

"ਜਲ ਛਿੜਕ ਕੇ ਅੱਗ ਬਾਲੀ [8੪ _ਅਭਿਖ਼ਿਦ=ਛਿੜਕਣਾ] । ੧ਬਲਦੀਆਂ ਹਨ । “ਬਿਨਾ 
ਖਬਰ (ਕਿਸੇ ਨੂੰ) ਕੀਤੇ, ਤੇ ਮੁਖੋ” ਵੀ ਮੈ ਨਗੀ' ਉੱਚੀ ਬੇਲਦਾ (ਤਮੈਕਿ ਰੌਲਾ ਧੋਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ 
ਨੂੰ ਖਬਰ ਨਾਂ ਹੈ ਜਾਵੇ) । ?(ਕਿਉਂ ਕਿ ਖਬਰ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ) ਡਰ ਕੋ ਰੋਰਬੇ (ਕਿਤੇ) ਨੱਸ ਜਾਣਗੇ 
“ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬੈਨ੍ਹ ਕੇ । $ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ । 

“ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਬਾਈਂ ਦੱਸ ਆਏ ਹੱ ਕਿ ਐਸੋ ਬਿਵਹਾਂਰ ਕਵੀ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇ' ਸਿਖ ਰਾਜ 
ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਤੇ ਹੇਰਬੇ ਦੁਰ ਪਏ ਸਨ; ਲੌਕਿਕ ਵੇਦਿਕ ਰੀਤੀਆਂ ਦੂਸਹੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਸਾੜ ਤਜਾਗ!ਆਂ 
ਦੱਸੀਆੰ ਹਨ । ਤੀਸਰੇ ਸਾਹਿਬ ਅਨੰਦ ਟੋਰਿਆ; 'ਚੌਬੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਲਾਵਾਂ ਟੋਰੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਵੇ ਮਮ 
ਗੁਰ੍ਹ ਰੀਤੀਆਂ ਭਰ ਡਰ ਕੇ ਹੋਈਆਂ । ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਪਾਸ ਸ਼ਕੈਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਨਿੰਦਾ 
ਹੋਈ। ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਲੋਕਿਕ ਵੇਦਕ ਰੀਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇਂ, ਕਈ.ਵੇਰ ਕਵੀ ਜੀ ਆਪ ਲਿਘ 
ਆਏ ਹਨ; ਵੇਰ ਕਦ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੌਕਿਕ ਵੇਦਿਕ ਰਸਮਾਂ ਸਤਿਗੁਚ ਜੀ ਨੇ ਆਪ 
ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣ ? ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਈ] ਦੇਧੋ ਰਾਸਿ ੪ ਮੰਨੂ ੪ ਅੰਕ ੨੦ ਤੇ ੩੮ ਦੀਆੰ ਹੇਠਲੀਆਂ 
ਫੂਕਾਂ। 1੫ਸ=ਬੁਕਾਯਹੂ । 



ਹ1 ਗਰ ਪੂਤ'੫ ਨੂਰ / ( ੨੮੬੧) ਰਾਸਿ ੬ । ਅਸੂ ੯੮, _ 

ਨ ਕਿਨਹੂੰ ਕੀਨਿ ਸੈਭਾਰੀ । ੫(ਰਯੋ ਰਹਜੋ ਪ੍ਰਕਾਤਿ ਸੁ ਜਾਨਜੋ । ਪਾਯੋ ਫਲ ਵਲ 
ਕਕਰਮ ਜਸ ਠਾਨਜੋ ॥੧੧॥ ਸੁਨਜੋ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੁ ਦਨ ਨੇ ਜਥਿ ਹੂਸ਼ਸਤ੍ 
ਸੈਭਾਰ ਲੀਨਿ ਭਟ ਸਭਿਹੂੰ। ਹਯੰਨ ਤਯਾਰ ਕਰਨ ਅਭਿਲਾਥੈ ।ਗੁਰੁ 
ਢਿਗ ਸਿੱਖ ਤਿਨਹੂੰ ਬਚ ਭਾਖ॥ ੧੨ ॥“ਬੈਠੇ ਕਹਾਂ ? ਬਨਹੁ ਸਵਧਾਨ। 
ਲਖੀਅਤਿ ਆਈ ਸੈਨ ਮਹਾਨ? । ਸੁਨਿ ਸ਼ੀ ਹਰਿ ਗੋਵਿੰਦ ਬਤਾਯੋ ।“ਬਿਰੇ 
ਰਹਹੁ ਨਹਿੰ ਕੋ ਰਿਪ ਆਯੋ ॥ ₹੩॥ ਅੰਤਰ ਦੁਰਗ ਤੁਰਕ ਮਰਿ ਰਹਯੋ। 
ਫਟੀਂ ਤੁਵੈਗ ਨ ਕਿਨਹੂੰ ਲਹਜੋ । ਗੀਦੀ ਛੋਪਿ _ਔਚਕਿ ਲਗਿ ਮਾਰਨਿ । 
ਭਯੋ ਡਿਸੀ ਸਿਰ ਗ਼ਜ਼ਬ ਗੁਜਾਰਨਿ॥੧੪॥ ਐਸੋ ਸਮੇਂ ਆਇ ਤੁਮ ਜਾਨਹੁ। 
ਦ੍ਰਗ ਵਹੈ ਹਤਿ ਤੁਰਕ ਮਹਾਨਹੁ!। ਇਮ ਕਹਿ ਲਗੇ ਕਰਨਿ ਸੋਕਾਜ। 
ਫੋਰੇ ਫੇਰਨਿ ਕੋਰਿ ਸਮਾਜ ॥ ੧੫ ॥ ਦਿਜ ਆਂਗਯ' ਤੇ ਕੌਨਤਾਂ ਆਨੀ । 
ਬੇਦੀ ਬਿਖੈ ਬਿਠਾਵਨਿ ਠਾਨੀ । ਬੈਦਿਕ ਲੌਕਿਕ ਕੀਨਸਿ ਰੀਤਿਦੈਂ 
ਲਾਵਾਂ ਦਈ ਮੁਦਤਿ ਸਭਿ ਚੀਤਿ॥੧੬॥ਸਗਰੋ ਕਾਜ ਸਪੂਰਨਿ ਭਯੋ।ਉਠਿ 
ਦੂਲਹੁ ਨਿਜ ਡੇਰੇ ਗਯੋ । ਖਾਨ ਪਾਨ ਆਦਿਕ ਸੁਧਿ ਸਾਰੀਗੁਰ ਦਾਸਨਿ 
ਸਭਿ ਰੀਤਿ ਸੁਧਾਗੇ ॥੧੭॥ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਤੇ ੜਰਾਸ ਬਿਹੀਨੋ। ਸਕਲ -ਜਥਾ 
ਸੁਖ ਸੁਪਤਨਿ ਕੀਨੇ । ਭਈ ਪ੍ਰਭਾਤਿ ਦਾਜ ਕੀ ਤਜਾਰੀ । ਕਹਿ ਸਭਿਗੁਰੁ 
ਕਰਿਵਾਇਸਿ ਸਾਰੀ ॥ ੧੮॥ ਹੈਮ ਬਿਕੂਖਨ ਮੁਕਤਾ ਹਾਰਿ” । ਜੇ ਦਮੋਦਰੀ 
ਰਖੇ ਸੁਧਾਰਿ । ਦਿਏ ਪਟੈਬਰ ਅਰੁ ਪਸ਼ਮੰਬਰ । ਸੁੰਦਰ ਅਧਿਕ ਜ਼ਰੀ 
ਕੇ ਅੰਬਰ ॥ ੧੯॥ ਬਲੀ ਤੁਰੇਗ ਦਾਜ ਮਹਿ ਦੀਨੋ । ਨੀਕੀ ਰੈਤਿ ਬਿਸ- 
ਰਜਨਿ ਕੀਨੇ । ਧਰਮਾ;ਸੁਤਜੁਰਪਜੋਰੇ ਹਾਬ'। ਨਮੋ ਕਰੀ ਪਗ ਪੰਕਜ 
ਨਾਬ॥ ੨੦॥ ਦੁਲਹ ਕੇ ਸਿਰ ਪਰ ਕਰ ਵੇਰਾਂ । ਸ਼ਕਤਿਵਾਨਿ ਗੁਰ ਕੀਨਿ 
ਬਡੇਰਾ । ਪੁਨ ਦਮੋਦਰੀ ਪਾਇਨ ਪਰਜਯੋ। ਆਸ਼ਿਖ ਬਾਕ ਬਿਲੋਕਿ ਉਚਰਯੋ 
॥੨੧॥ ਮਰਵਾਹੀ ਸੁ ਨਾਨਕੀ ਸਾਬ । ਮਿਲਿ ਕਰ ਪਗ ਪਰ ਟੇਕਯੋ ਮਾਥ। 
ਸਭਿਨਿ ਦਈ ਆਸ਼ਿਖ ਮਨ ਭਾਈ । ਅਪਰ ਪ੍ਰਵਾਰ ਮਿਲੜੋ ਸੁਖ ਪਾਈ॥ 
੨੨॥ ਸ਼੍ਰ ਗੁਰ ਕਹਿ ਅਨਵਾਯਹੁ ਡੌਰਾਂ । ਮੁਕਤਾ ਕੀ ਾਲਰ ਚਹੁੰ ਓਰਾ। 
ਚਾਮੀਕਰ ਕੋ ਨਗ ਬਹੁ ਜਰੇ। ਆਨਿ ਗੁਰ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰੇ॥ ੨੩॥ ਮਿਲਿ 
ਦਮੋਦਰੀ ਤਨੁਜਾ ਸੈਗ । ਬਹਜੋ ਬਿਲੋਚਨ ਨੀਰ ਉਮੰਗ । ਸਭਿ ਪਰਵਾਰ 

ਕੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਤੇ ਮੇਤੀਆਂ ਦੇ ਹਾਰ । "ਧਰਮਾਂ ਤੇ ਧਰਮੇ € ਪੂੰਕਰ ਦੋਹਾਂ ਨ ਨੇ ਹੀ ਹੱਥ ਜੇਬੇ। 
#ਦੇ੪ ਰਾਸਿ ੪ ਅੰਸੂ ਬ ਅੰਕ ੨੦ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਟ੍ਰਕ । 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੨੮੬੨) ਰਸਿ ੬ । ਅੱਸੂ ੧੮ 

ਮਿਲਜੋ ਕਰਿ ਪਾਰਿ । ਆਸ੍ਹਾਸਨਿ" ਜੁਤਿ ਸੀਖ ਉਚਾਰਿ ॥ ੨੪ ॥ ਬਹੁਰ 
ਪਿਤਾ ਢਿਗ। ਬੀਰੋ ਗਈ । ਮਿਲੀ ਰੁਦਨ ਠਾਨਤਿ ਬਹੁ ਭਈ । ਨਰ ਅਨੂ- 
ਹਾਰ ਸੁਤਾ ਕੌ ਹੇਰਾਂ । ਗੁਰੂ ਬਿਲੋਚਨ ਤੇ ਜਲ ਗੇਰਾਂ॥੨੫॥ ਕਰਤਿ ਪਾਰ 
ਡੋਰੇ ਬੈਠਾਈ। ਲਿਯੋ ਕਹਾਰਨਿ ਕੌਧ ਉਠ'ਈ।ਸਭਿ ਬਰਾਤ ਕੋ ਨਰ ਤਬਿ 
ਆਏ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪਾਇਨ ਸੀਸ ਝ੍ਕਾਏ ॥੨੬॥ ਸਾਦਰ ਸਰਬ ਬਿਸਰਜਨਿ 
ਕਰੇ।ਗਮਨੇ ਤਬਹਿ ਮੋਦ ਉਰ ਭਗੇਡੋਰੇ ਪਰ ਬਹੁ ਧਨ ਬਰਖਾਯਹੁ/ਧਰਮੇ 
ਮਹਾਂ ਅਨੰਦ ਉਰ ਪਾਯਹੁ ॥੨੭॥ ਇਮ ਕਰਿ ਬਜਾਹੁ ਸੁਤਾ ਕੌ ਤਬੈ। ਥਿਰੇ 
ਗੁਰੂ ਬੈਠੇ ਸਿਖ ਸਬੈ । ਬਿਧੀਚੋਦ ਇਮ ਬਾਕ ਬਖਾਨਾ।“ਭਯੋ ਪੁਨੀਤ ਮਹਾਂ 
ਇਹ ਬਾਨਾ॥੨੮॥ਰਚਯੋ ਬਾਹ ਕਿਤ,ਭਯੋ ਸੁ ਇਹ।ਕੌਨ ਲਖਹਿ ਤੁਮ- 
ਰੀ ਗਤਿ ਮਹਾਂ”। ਸੁਨਿ ਗੁਰ ਕਹਜੋ“ਸਮਾਂ ਜਬ ਆਇ । ਇਹਾਂ ਥਾਨ ਹਮਰੋ 
ਬਨਿ ਜਾਇ॥ ੨੯॥ ਪੂਜਹਿੰ ਸਿੱਖ ਸੈਤ ਸਿਰ ਨਜਾਵੈਂ । ਮਨ ਬਾਂਛਤਿ ਫਲ 
ਗ੍ਰਿਹਸਤੀ ਪਾਵੈ । ਜੇਸ਼ਠ ਕੀ ਛਬੀਸਵੀਂ' ਮਾਂਹਿ । ਦਰਸਹਿੰ ਆਇ,ਅਧਿਕ 
ਫਲ ਪਾਂਹਿਂ ॥ ੩੦ ॥ ਸੈਮਤ ਸੋਰਹ ਸਹਿਸ ਉਨ'ਸੀ”। ਸੁਤਾ ਬਯਾਹ ਕਿਯ 
ਗੁਰ ਅਬਿਨਾਸੀ । ਸਭਿ ਕਾਰਜ ਕਰਿ ਇਸੀ ਪ੍ਰਕਾਰ । ਬਿਰੇ ਕੁਛਕ ਜੁਤਿ 
ਨਿਜ ਪਰਿਵਾਰ ॥੩੧ ॥ ਵਸਤੁ ਸੈਭਾਰਿ ਸਰਬ ਤਿਸ ਬਾਨ । ਨਿਜ ਨਿਜ 
ਕਾਰ ਭਏ ਸਵਧਾਨ । ਸੁਭਟ ਸਨੱਧ ਬੱਧ ਬਿਰ ਰਹੇ । ਪੁਨਹ ਅਰੂਢਨਿ ਕੋ 
ਚਿਤ ਚਹੇ ॥ ੩੨॥ ਸਮਯੰਦਨ ਡੋਰੇ ਸਭਿ ਕਰਿ ਤਯਾਰ। ਸਭਿ ਪਰਵਾਰ 
ਭਏ ਅਸੁਵਾਰ । %ਪਨੋ ਤੇ ਆਗੇ ਕਰਿ ਤੌਰੇ। ਤਾਰਨਤਰਨ ਸੁ ਤੀਰਬ 
ਓਰੇ ॥ ੩੩ ॥ ਪੰਚਹੁਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸੈਗਿ । ਤੀਨਹੁੰ ਗੁਰ ਮਹਿਲਾ ਮਨ 
ਭੋਗ ।-ਸੁਖ ਨੋ ਬਸਤਿ ਆਪਨੇ ਧਾਮ । ਆਏ ਤਜਾਂਗ ਸਮਾਜ ਤਮਾਮ ॥ 
੩੪ ॥ ਥੋਰੀ ਬਾਤਿ ਬਾਜ਼ ਕੀ ਕਹਾਂ । ਕੀਨ ਬਿਗਾਰਨਿ ਕਾਰਜ ਮਹਾਂ । ਕੌ 
ਕਹਿ ਸਾਂਕਹਿ ਤਿਨਹੁਂ ਅਗਾਰੀ । ਤੂਰਨਿ ਸਵਲਹਿ ਗਿਰਾ ਉਚਾਰੀ ॥ 
੩੫॥ ਮੇਰਨਿ ਕਰੇ ਹੇਤੁ ਪਕਵਾਨ।ਤੁਰਕ ਖਾਹਿੰਗੇਸ੍ਰਾਪ ਬਖਾਨ।ਨਿਜ 

₹ਵਿਲਾਮੇ । ਰਚਿਆ ਕਿਬੇ ਸੀ ਤੋ.....। ੧8: ੧੬੭੯ ।$ਉਦਾਸ । 
“'ਬੁਬਾਲ ਵਿੱਖੇ ਇਸ ਵਿਆਹ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤਕ ਹਰ ਸਾਲ ਜੋੜ ਮੇਲ 

ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਇਕੱਤੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ । ਹੁਣ ਤਕ ਲਾਵਾਂ ਸਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ 
ਉੱਸ ਰਾਗੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਜੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਤਦੋਂ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਇਕ ਦਲੀਲ ਹੈ । 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਭੁਤਾ੫ ਸੂਰਜ । ( ੨੮੬੩ ) ਰਾਸਿ ੬। ਅਸ ੧੮. 

ਨੁਕਸਾਨ ਨ ਜਾਨਾ ਨੈਕ । ਸਤਾ ਬਯਾਹ ਮਹਿ ਬਿਘਨ ਅਨੇਕ ॥ ੩੬ 
ਸਯਾਨੀ ਸਾਸ ਰੁਤੀ ਇਸ ਕਾਲ। ਇਨ ਬਾਂਤਨਿ ਕੌ ਲੋਤੜਿ ਸੈਭਾਲਿ! । ਤਉ 
ਭਾਈ ਸ੫੦ ਜੈਗ ਮੜਾਰੇ। ਜਿਯਤਿ ਬਚੇ ਸਨਬੈਧੀ ਸਾਰੇ-॥੩੭॥!` ਦੱਤਯਾ= 
ਦਿਕ ਬਹੁ ਰਿਦੇ ਬਿਚਾਰਤਿ । ਮਿਲਤਿ ਆਪੁ ਮਹਿੰ ਬੈਠ ਉਚਾਰਤਿ।ਚਿੰਤ 
ਪਰਾਇਨ ਸਭਿ ਪਰਵਾਰੂ । ਸਿਮਰਤਿ ਸਦਨ ਅਨੰਦ ਉਦਾਰੂ ॥੩੮॥ 
-ਬਿਘਨ ਅਚਾਨਕ ਆਪ ਉਠਾਯਹੁ ।“ਬਿਗਰਹਿ ਕਾਰਜ)! ਨਹਿ ਮਨ 
ਆਯਹੁ-।ਸਤਿਗਰ ਬਹੁਰ ਭਦੇ ਅਸੁਵਾਰਾਂ । ਬਜ੍ਯੋ ਜੀਤ ਕੋ ਮਹਿਦ 
ਨਗਾਰਾ ॥ ੩੯॥ ਸਭਟ ਸਨੱਧ ਬੱਧ ਹੁਇ ਚਰੇ । ਸਨੈ ਸਨੈ ਕਰਿ ਮਾਰਗ 
ਪਰੇ । ਹੁਤੋ ਨਿਕਟਿ ਹੀ ਤਾਰਨ ਤਰਨ।ਪਹੁੰਢੇ ਗੁਰੂ ਸੁ ਕਾਰਨ ਕਰਨ॥੪੦॥ 
ਤੀਰਥ ਕੀ ਪੂਰਬ ਦਿਸ਼ਿ ਮਾਂਹਿ । ਕਰੋ ਸਿਵਰ ਪਿਖਿ ਸ਼ੁਭ ਥਲ ਜਾਂਹਿ । 
ਸਭਿ ਸੁਰਨਿ ਕੀਨਿਸਿ ਬਿਸਰਾਮੂ। ਮੱਜਨ ਕਰਜੋ ਤਾਲ ਅਭਿਰਾਮੁ ॥੪੧॥ 
ਬਹੁ ਗ੍ਰੀਖਮ ਕੀ ਤਪਤ ਮਿਟਾਈ । ਤਟ ਪਰ ਬੈਠਿ ਸੁ ਗਏ ਗੁਸਾਈਂ ।ਸ਼੍ਰੀ 
ਅਰਜਨ ਕੋ ਤੀਰਥ ਮਹਾਂ । ਮਹਿਮਾਂ ਸਹਤ ਬਿਲੋਕਜੋ ਤਹਾਂ ॥੪੨॥ ਕਹੈ 
ਮਹਾਤਮ ਸਿੱਖਯਨ ਸਾਥ । “ਸੁਨਹੁੰ; ਜੁ ਮੱਜਹਿ; ਫਲ ਕੀ ਗਾਥ । ਰੋਗ 
ਬਡੇ ਆਦਿਕ ਕੋ ਖੋਵੈ । ਪਾਪਨਿ ਮਲ ਬਹੁ ਜਨਮਨਿ ਧੋਵੈ॥ ੪੩ ॥ ਤ੍ਰਿਯਾ 
ਅਪੁੱਤ੍ਰਾ ਮੱਜਹਿ ਦਰਸ” । ਪਾਇ ਪੁੱਤ ਕੋ ਧਾਰਹਿ ਹਰਸ਼” । ਅਪਰ 
ਕਾਮਨਾਧਾਰਿ ਨਹਾਵੈ।ਸ਼ਰਧਾ ਧਰੈ ਸੁ ਫਲ ਹੀ ਪਾਵੈ। ॥੪੪॥ ਹੁਇ ਇਸ ਕੌ 
ਪਰਤਾਪ ਬਡੇਰ।ਲਾਗਹਿ ਮੇਲਾ ਦਰਸ" ਘਨੋਰਾ । ਬੈਠੇ ਤਹਿ ਭਾ ਕੇੜਿਕ 
ਕਲ। ਭੋਜਨ ਤਜਾਰ ਸ਼ੀਘ ਕੇ ਨਾਲਿ ॥ ੪੫॥ ਆਪਿ ਅਦਜੋ ਅਰੁ ਸਭਿ 
ਕੌ ਦਯੋ । ਬਿਸਰਾਮੇ ਸ਼ਰਮ ਤਨ ਤੇ ਗਯੋ । ਢਰੇ ਦੁਪਹਿਰੇ ਸਮਾਂ ਲਖਾਈ 
ਕਹਿ ਸਤਿਗੁਰੁ ਤਯਾਨੀ ਕਰਿਵਾਈ ॥੪੬॥ ੪੪ਬਿ ਨਹਿੰ ਘਾਮ ਹੋਇ ਹੈ 
ਘਨ“। ਮਗ ਮਹਿੰ ਚਲ ਅਨੰਦ ਕੇ ਸਨੋ” । ਬਜਵਾਇਸਿ ਤਬਿ ਕੂਚ 
ਨਗਾਰ' । ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਚਲਨ ਨਿਰਧਾਂਰਾ॥੪੭॥ਰ;ਰ ਅਰਜਨ ਕੋ ੩ਲ 
ਕਰਿ ਨ%। ਵੇ ਤੁਰੈਗ ਗੁਰੁ ਤਿਹ ਸਮੋ। ਆਗੇ ਕਰਿ ਡੋਰੇ ਅਰੁ ਸਜੋਦਨ। 
ਗਮਨੋਂ ਮਾਰਗ ਸ਼ੱਤ੍ ਨਿਕੰਦਨ ॥ 8੮ ॥ਵਤ ਸ਼ੋ ਫੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸ਼ੂਰਜ ਗ੍ਰਿੰਦੇ ਖਸ਼ਟਮਿ ਰਾਸੇ 'ਸ੍ਰੀ 

੪ 
ਗੁਰੂ ਸੁਤਾ ਬਰਾਹ ਕੋ” ਪ੍ਰਸੰਗ “ਬਰਨਨੇ ਨਾਮ ਅਸ਼ਟਵਸਮ ਅੱਸੂ ॥੧੮ ॥ 

“ਅਮੋਂਸਿਆ ਨੂੰ [ਸੈਸ:; ਦਰ੍ਸ਼] । “ਅਨੈਂਦ । ₹ਸਮਾਂ ਜਾਣਕੇ । “ਧੁੱਪ । “ਬਹ੍ਤ। 



ਸ਼ੀ ਰਰ ਪੁਤਾਪ ਸੂਰਜ ! (੨੮੬੪) ਗਾਸਿ ੬। ਅੰਸੂ ੧੯, 
੧੯. [ਸ਼ਾਹ ਜਹਾਨ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਲਸ ਖਾਂ ਦੇ ਕੈਗ ਦੀ ਹਾਰ ਦੀ ਖ਼ਬਰ]। 

ਦੋਹਰਾ ॥ ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਗੋਵਿੰਦ ਜੀ ਗਮਨੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ । ਉਤ ਲਵ- 

ਪਰਿ ਕੀ । ਕਛ ਕਥਾ 'ਸਨੀਯਹ੍ਹਿ ਜਸ ਭਾ ਹਾਲ ॥ ੧ ॥ ਚੌਪਈ ॥ ਜੇਤਿਕ 

ਬਚੇ ਭਗੈਲ ਪਲਾਏ । ਕਿਸੁ ਗ੍ਰਾਮ ਬਸਿ ਭੋਰ ਸਿਧਾਏ । ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਕੇ 

ਪਹੌਚੇ ਪਾਸਿ । ਪਿਖਜੋ ਜੁੱਧ ਜਿਨ ਕੇ ਬਡਿ ਤਾਸ ॥ ੨॥ ਰਣ ਕੀ ਸਗਰੀ 

ਸੁਧਿ ਪਹੁੰਚਾਈ । “ਜੇ ਸਰਦਾਰ ਪਠੇ ਸਮੁਦਾਈ । ਮੁਗ਼ਲਸਖਾਂ ਸਮੇਤ 
ਸਭਿ ਮਾਰੇ । ਨਹੀਂ ਬਚੇ ਗੁਰ ਤੇ ਸਭਿ ਹਾਰੇ! ॥ ੩॥ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਸੁਨਿ ਕੈ 
ਬਿਸਮਾਨਯੋ“ਏੜੋ ਲਸ਼ਕਰ ਕਿਸਬਿਧਿ ਹਾਨਯੋ?ਮਰਣਕੋ ਹੇਰਤਿ ਜੇ ਭਜਿ 
ਆਏ। ਸੁਨਿਬੇ ਹਿਤ ਸੇ ਨਿਕਟਿ ਬੁਲਾਏ ॥ ੪॥ ਜਾਇ ਸਲਾਮ ਸ਼ਾਹੁ ਸੋਂ 

ਕੀਨਿ। ਬੂਝਨਿ ਹਿਤ ਬੋਲਯੋ ਲਖਿ । ਦੀਨਿ। “ਭਯੋ _ਤੈਗ ਕਿਮ ਸਭਿ ਹੀ 

ਮਾਰੇ ?। ਕਰਯੋ ਕਪਟ ਕੁਛ ਨਹਿਂ ਸੈਭਾਰੇ' ?॥੫॥ਕੈ ਗੁਰ ਢਿਗ ਲਸ਼ਕਰ 
ਭਟ ਭਾਰੇਊ। ਹਤੇ ਅਲਪ ਜਿਸਤੇ” ਤੁਮਹਾਰੇਊ।ਸੁਨਿ ਭਗੈਲ ਗਨ ਕਹਜੋ 
ਬਨਾਇ। “ਕਛੁ ਖੁਦਾਇ ਗਤਿ ਲਖੀ ਨ ਜਾਇ ॥ ੬॥ ਹਮ ਤੇਂ ਦਸ ਗੁਨ 

ਭਿਹ ਦਲ ਥੋਗਾ । ਛਲ ਭੀ ਨਹੀਂ' ਭਯੋ ਤਿਸ ਠੌਰਾ । ਹਮ ਛਲ ਸੋ ਨਿਸ 

ਮਹਿ ਚਲਿ ਗਏਪੁਰਿ ਤੇ ਉਰੇ"ਊਚਿ ਬਲ ਅਏ॥੭॥ ਤਹਾਂ ਪਰੀ ਇਕ 

ਤੋਪ ਨਿਹਾਰੀ । ਲਕਰਾਂ ਖੁਢਜੋ ਤਾਹਿ ਭਰਿ ਮਾਰੀ । ਬੀਸਿਕ ਭਟ ਤਹਿ 
ਲਰੇ ਬਡੇਰੇ । ਲਸ਼ਕਰ ਕੇ ਨਰ ਹਤੇ ਘਨੇਰੇ ॥੮॥ ਲੇਠਿ ਤੋਪ ਹਿਤ ਮੁਜ਼- 

ਲਸਖਾਨ । ਕਰਿ ਹੇਲਾ ਪਾਯੋ ਘਮਸਾਨ । ਘੇਰਿ ਸਬੈ ਕ੍ਰਿਪਾਨ ਸੋਂ ਮਾਰੇ । 
ਦੇਖਿ ਤੋਪ ਸਭਿ ਅਚਰਜ ਧਾਰੇ ॥ ੯॥ ਗੁਰੁ ਮੰਦਿਰ ਮਹਿੰ ਜਾਇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ੇ। 
ਧਨ ਭੂਖਨ ਲੇ ਗਏ ਅਸ਼ੇਸ਼ੇ । ਜਾਮ ਨਿਸਾਂ ਜਥਿ ਚੈਦ ਚਦ੍ਰਕੋ ਹੈ। ਗੁਰ ਲੈ 

ਕਰਿ ਦਲ ਆਨਿ ਲਰਜੋ ਹੈ ॥੧੦॥ ਭਈ ਤੁਵੈਗਠਿ ਕੀ ਬਹੁ ਮਾਰ। ਗੁਰ 
ਕੇ ਤੀਰ ਚਲੇ ਤਿਸ ਬਾਰਿ। ਚਤੁਰੈਗਲਿ" ਚੌਰੇ ਬੜਿ ਤੀਖਨ।ਖਪਰੇਖਰੇਓ 
ਪੁਲਾਦੀ ਭੀਖਨ॥੨੧॥ ਤੀਨਿ ਕਿ ਚਾਰ ਪਾਂਚ ਕੇ ਪਾਰ। ਪਰੈ; ਇਤਨ ਕੇ 
ਪਾਨ ਬਿਦਾਰਿਅਰੁ ਗੁਲਕਨਿ ਕੋ ਗਿਰਨੋ ਜੋਈਦਲ ਥੋਰੋ ਬਰਖਾ ਬਡਿ 
ਹੋਈ ॥ ੧੨ ॥ ਨਭ ਤੋ ਓਰਨਿ ਕੀ ਸਮ ਪਹੈਂ । ਲਸ਼ਕਰ ਸੁਭਟ ਹਜ਼ਾਰੋ' 
ਮਰੈ'। ਇਤਿ ਕੀ ਚਲਹਿ ਲਗਹਿੰ ਤਿਨ ਥੋਰੀ। ਕੋ ਜਾਨੈ ਜਾਤੀ ਕਿਸ 
ਓਰੀਂ।੧੩॥ ਆਧਿਕਾਂ ਲਸ਼ਕਰ ਤਪਕਨਿ ਮਾਰਾ । ਬਹੁਰ ਮਿਲੇ ਨਿਕਸੀ 
"ਕੁਛ ਛਲ ਕੀਤਾ ਹੈ(ਜਿਸ਼ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮੇਨਾ) ਸੈਭਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ? “(ਤੇ ਤੁਸੀਂ) ਬੇੜੇ ਸਾਓ ਜਿਸ 

ਕਰਕੇ । ਵਚਾਰ ਉੱਗਲ । “ਤਿੱਖੇ । “ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿੱਧਰ ਸਨ । “ਅੱਧ ਕੁ । _”ੱਪਾ:-ਉਠੇ ( 



ਸੰ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੨੮੬੫) ਰਾਸਿ ੬। ਸੰਧੂ ੧੯. 
ਕਰਵਾਰਾ"। ਮੁਗ਼ਲ ਖਾਨ ਕੀ ਗਨ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ । ਣੂਟਿ ਪਰੀ ਕਿਤਨੀ 
ਭਿਸ ਬੇਰਿ/੧੪॥ਗੁਰ ਕੇ ਭਟ ਕਯਾਂ ਲੋਕ ਗਵਾਰ!ਨਹਿੰ ਜਾਨਹਿ ਬਿੱਦੜਾ 
ਹਥਿਆਰ । ਅਨਿਕ ਜਾਤਿ ਕੇ ਕਰਿ ਇਕ ਠਾਇ। ਦਲ ਕੋ ਕਰਿ 
ਲੀਨੋ ਸਮੁਦਾਇ ॥੧੫॥ ਤਬਿ ਖੜਗਨਿ ਕੀ ਮਾਰ ਮਚਾਈ। ਸੈਨਾਂ ਕਤਲ 
ਕਰੀ ਜਿਮ ਭਾਈ । ਪਰਯੋ ਅਪੂਣੋ ਲੋਹ ਹਮਾਰੋ । ਕਰੇ ਪ੍ਰਹਾਰਨ ਰਿਪ 
ਕੌ ਮਾਰੋ ॥੧੬॥ ਗਜ਼ਬ ਤਮਾਚਾ ਅਜਬ ਗੁਜ਼ਾਰ” । ਇਸ ਬਿਧਿ ਰਾਵਰਿ 
ਲਸ਼ਕਰ ਮਾਰਾ । ਮੁਗਲਸਖਾਂਨ ਆਨਿ ਗੁਰੁ ਹਨਯੋ?। ਭਯੋ ਕੋਪ ਹਜ਼ਰਤ 
ਜਬਿ ਸੁਨਹੋ ॥੧੭॥-ਇਸ ਬਿਧਿ ਜੇ ਗੁਰੁ ਕਰਹਿ ਢਿਠਾਈ । ਸਗਰੇ ਦੇਸ਼ 
ਢੜੂਰ ਉੱਠਾਈ । ਬੈਧਹਿੰ ਕੈ ਮਾਰਹਿੰ ਨਹਿੰ ਜਾਵਦ । ਦੇਸ਼ ਰੁ ਹਮ ਕੋ 
ਸ਼ਾਂਤ ਨ ਤਾਵਦ-॥੧੮॥ ਗਨ ਉਮਰਾਵ ਸਮੀਪ ਬੁਲਾਏ । ਜਿਨ ਮਹਿੰ 
ਮੁਖਿ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ, ਆਏ । ਜਹਾਂਗੀਰ ਕੇ ਨਿਕਣਿ ਰਹੈਤਾ । ਮਾਨਹਿੰ ਹਜ਼- 
ਰਤ, ਜਥਾ ਕਹੈਤ' ॥੧੯॥ ਬੋਲਯੋ ਸ਼ਾਹੁ ਸਭਿਨਿ ਕੇ ਸੈਗ। “ਸੁਨਕੋ ਹੋਇ# 
ਝੁਮ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸੈਗ । ਮਹਾਂ ਸ਼ੱਤ ਸਮ ਕੀਨੀ ਬਾਤ । ਸੈਨ' ਪਠੀਂ ਭਈ ਸਭਿ 
ਘਾਤ ॥ ੨੦ ॥ਅਬਿ ਗਮਨਹੋਂ ਉਮਰਾਵ ਘਨੌਰੇ। ਤੋਪ ਜਮੂਰੇ ਲੋਹ ਬੱਡੇਗ 
ਗਹਿ ਆਨਹੁ ਕੈ ਕਰਹੁ ਸੈਘਾਰ । ਹੋਹਿ ਤਿਦਾਰਕ ਕਰਿਬੇ ਰਾਰ” ॥੨੧॥ 
ਲਿਯੋ ਬਾਜ਼ ਸੋ ਦਿਯੋ ਨ ਕੋਈ । ਅਰਜੋ ਲਰਜੋ ਲਸ਼ਕਰ ਸੈਗ ਸੋਈ?। 
ਸਭਿ ਉਮਰਾਵਨਿ ਕਹਜੋ ਸੁਨਾਇ । “ਜਜੋਂ ਰਾਵਰ ਕੀ ਹੋਇ ਰਜ਼ਾਇ!॥ 
੨੨॥ ਸੁਨਤਿ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਕਰ ਜੋਰੇ । ਤੁਮਰੇ ਬਾਜ਼ ਨਹੀ' ਕਿਤ ਥੋਰੇ। 
ਅਨਿਕ ਵਲਾਇਤ ਤੇ ਚਲਿ ਆਵੈਂ । ਲਿਹੁ ਮੰਗਾਇ ਜੇਤਿਕ ਮਨ ਭਾਵੈ 
॥੨੩॥ ਪਿਤਾ ਆਪ ਕੇ ਢਿਗ ਗੁਰ ਗਏ । ਕਿੰਚੁ ਬੇਗ, ਮੈ ਲਜਾਵਤਿ ਭਏ। 
ਚੈਦੁ ਦਿਵਾਨ ਉਪਾਇ ਬਨਾਇ । ਦ੍ਰਗ ਗ੍ਰਾਲਿਯਰ ਦਿਏ ਪੁਚਾਇ॥੨੪॥ 
ਚਾਲੀ ਦਿਵਸ ਬੀਤਿ ਗੇ ਜਬਿਹੂੰ । ਨਿਸ ਮਹਿ ਸ਼ੇਰ ਆਇ ਦੈ ਤਬਿਟੂੰ 
ਹਜ਼ਰਤ ਕੀ ਛ'ਤੀ ਧਰਿ ਪਾਂਇਡਰ ਕਰਿ ਸਤਿਗੁਰੁ ਕੌ ਚਿਤ ਲਯਾਇ 
॥ ੨੫ ॥ ਦੋਨਹੁੰ ਹਾਬਨਿ _ਗਹੇ ਰੁਮਾਲ । ਗੁਰੂ ਹਟਾਵੈਂ ਬਲ ਕੇ ਨਾਲ । 
ਪੁਨ ਅਵਾਜ਼ ਕੌ ਸੁਨਿ ਹੈ ਐਸੇ।-ਗੁਰੁ ਹਕਾਰਹ ਜੈਸੇ ਕੈਸੇ-॥ ੨੬॥ ਹੋਤਿ 
"ਤਲਵਾਰਾਂ । "ਮੁਗਲਾਂ ਤੇ ਪਠਾਣਾਂ ਦੀਆਂ । "ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸੂਰਮੇ ਕੀ (ਸਨ) ਊਂ ਗਵਾਰ ਲੌਕ 
( ਸਨ )। ੯ਅਚਰਜ ਦੁਰਤੀ ਦੇ ਹੋਂ ਲੇ ਨੇ ਕਹਿਰ ਕਰ ਦਿਤਾ । [ ਫਾ:, ਤਰਮਾਂਚਛਬ੍ਰੱਪਾ । ( ਅ ) 
ਫੁਰਤੀ ਦਾ ਹੱਲਾ । ( ਏ ) 3੭ ਤਬੇਚਹ=ਪਿਸਤੌਲ ਵਰਗਾ ਹੱਥਯਾਰ ]। “ਹੱਠ । 5ਹੋਵੇਗ/ 
”ਲਜਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ ।(੧੪ ਤਦਾਰਕ=ਪੂਬੈਘ ਇਲਾਜ, ਦੈਡ, ਸਫ਼ਾ[। 



ਹੈ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੁਰਜ । ( ੨੮੬੬) ਰਾਸਿ ੬। ਲੰਸੂ ੧੯, 
ਪ੍ਰਾਤ ਕੇ ਮੋਹਿ ਬੁਲਾਯੋ । ਨਿਸ ਪ੍ਰਸੈਗ ਕੌ ਸਰਬ ਸੁਨਾਯੋ । ਲੋਨਿ ਹੇਤਿ 
ਜਬਿ ਮੋਹਿ ਪਠਾਵਾ । ਦਾਰੁਨ ਸ਼ੇਰ ਨ ਵੇਰ ਦਿਖਾਵਾ" ॥ ੨੭ ॥ ਤਿਨਿ ਕੇ 
ਕਹੇ ਬਵੇਜਾਂ ਰਾਜੇ । ਛੋਰਿ ਦਿਏ ਅਪਨੇ ਸੁਖ ਕਾਜੇ । ਨਿਕਟਿ ਬੁਲਾਇ 
ਅਧਿਕ ਸਨਮਾਨੇ । ਜਬਰ ਜਵਾਹਰ ਅਰਪਨਿ ਠਾਨੋ॥੨੮॥ਤਿਨ ਕੇ ਕਹੇ 
ਚੇਦੁ ਗਹਿਵਾਯੋ । ਪਿਤਾ ਬੈਰ ਤੇ ਗੁਰ ਮਰਿਵਾਯੋ । ਕਰਾਮਾਂਤ ਕੇ ਧਨੀ 
ਬਡੇਰੇ । ਕਰੈ' ਬਾਕ,ਤੇ ਹਤਹਿਂ ਘਨੋਰੇ॥੨੯॥ਸੈਗ ਰਖੇ ਅਪਨੇ ਚਿਰਕਾਲ। 
ਨਿਜ ਸੈਨਾਂ ਦੇ ਕਰਿ ਮੈਗਿ ਨਾਲ” । ਕਰਤਿ ਰਹਯੋ ਸਭਿ ਰੀਤਿ ਅਦਾਇਬ 
। ਪਿਖਿ ਕਰਿ ਪ੍ਰੇਮ, ਰਹੇ ਸੈਗ ਸਾਹਿਬ ॥ ੩੦ ॥ ਸੋ ਤੁਮ ਜਾਨਤਿ ਹੋ ਸਭਿ 
ਭਾਂਤਿ । ਕਹਾਂ ਸੁਨਾਵੇਂ ਮੇਂ ਕਰਿ ਬਾਭਿ । ਰਾਵਰ ਕੇ ਸਰੀਰ ਕੀ ਸ਼ੋਰ।ਚਹੈ' 
ਸਦਾ, ਨ ਕਰਹੁ ਗੁਰ ਬੈਰ ॥ ੩੧ ॥ ਅਜ਼ਮਤਿ ਜੁਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਗਾਦੀ। 
ਕਰੇ ਸੇਵ ਬਨੀਯਤਿ ਅਹਿਲਾਦੀ । ਬਿਗਰਨਿ ਤੇ ਪਾਇ ਨ ਕੱਲਯਾਨ । 
ਇਹ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਬਿਦਤਿ ਜਹਾਨ ॥੩੨॥ ਮੀਆਂਮੀਰ ਪੀਰ ਰੀਭੀਰ । 
ਮਾਨਹਿ ਤੁਰਕਾਨੋ ਲਖਿ ਧੀਰ । ਤਿਨਹੁੰ ਅਦਾਇਬ ਕੇਤਿਕ ਰਾਖਾਂ । ਤੁਮ 
ਨ ਗੁਰੁ ਜਸ ਅਤਿ ਭਾਖਾ॥੩੩॥ਗੁਰ ਖ਼ੁਦਾਇ ਕੇ ਰੂਪ ਬਤਾਏ । ਸਕਲ 
ਪੀਰ ਜਿਹ ਨਿਸ ਦਿਨ ਧ੍ਕਾਂਏ । ਜੇ ਰਿਸ ਕਰਿ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਰੀਵਿੰਦ । ਕਹਿ 
ਕੁਵਾਕ, ਬਨਿ ਸ਼ੱਤ ਮਨਿੰਦ ॥ ੩੪ ॥ ਪੁਨ ਉਪਾਇ ਨਹਿੰ ਬਨਿ ਹੈ ਕੋਈ। 
ਮਿਟ ਹੈ ਨਹੀਂ; ਸਵੋਲ ਸੋ ਹੋਈ । ਕੁਸ਼ਲ ਸਰੀਰ %੫ ਕੀ ਚਹੀ । ਯਾਂਤੇ 
ਮੈਂ ਤੁਮ ਸੋਂ ਇਮ ਕਹੀ ॥ ੩੫॥ ਆਗੈ ਮਾਲਿਕ ਆਪ ਬਿਚਾਰੋ । ਅਪਨੀ 
ਭਲੀ ਬੁਰੀ ਨਿਰਧਾਰੋਅਰੁ ਮੈਂ ਸੁਨਯੋ ਸੁ ਕਿਨਹੁ ਉਚਾਰੇ।-ਸ਼ਰੀਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 
ਛੋਰਿ ਸਿਧਾਰੇ-॥ ੩੬ ॥ ਚਵਿ ਲਸ਼ਕਰ ਕਿਤ ਜਾਇ ਪਿਛਾਰੀ' । ਰੌਰਾਂ 
ਪਰਹਿ ਮੁਲਖ ਮਹਿ ਭਾਰੀ । ਲਰਨਿ ਬਿਥੋ ਅਨਗਨ ਹੈ' ਦੋਸ਼ । ਮਮ ਮਤਿ 
ਸੁਨਹੁ ਤਜਾਗ ਦਿਹੁ ਰੋਸ ॥ ੩੭ ॥ ਸ਼ਾਂਹਜਹਾਂ ਸੁਨਿ ਰਿਦੇ ਬਿਚਾਰੀ ।- 
ਉਚਰਹਿ ਸਾਚ ਭਲੇ ਨਿਰਧਾਂਰੀ । ਤਨ ਕੀ ਕੁਸ਼ਲ ਸਰਬ ਤੇ ਨੀਕੇ। ਦੁਖ 
ਬਿਹੀਨ ਹੁਇ ਚਹਿਵਤਿ ਜੀ ਕ5-॥ ੩੮ ॥ ਤਜਨੋ ਕ੍ਰੋਧ, ਕਹਿ “ਪਰਹਿ ਨ 
ਦੁੰਦ"। ਸੁਖ ਸੋ' ਬਾਸਹਿ ਮੁਲਖ ਬਿਲੀਂਦ । ਕਹਾਂ ਬਾਜ਼ ਕੀ ਬਾਤ ਸੁ ਬੋਰੀ। 
ਜ ਗੁਰ ਲਰਹਿਂ ਨ, ਤੋਂ ਹਮ ਛੋਰ] ॥ ੩੯॥ ਸੁਨਿ ਕੰ ਕਿੰਚਬੇਗ ਤਬਿ 
"ਵੇਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਸੇ । "ਫੇਰ ਆਪਣੀ ਸੈਨਾ ਵੀ ਨਾਲ ਦੇਕੇ । ਨਾਲ=ਨਾਲੈ; ਫਿਰ । “ਜੋ. ਕਿੱਤੇ 
ਪਿੱਛੇ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ । “(ਹਰ ਕੋਈ) ਸੁਖੀ ਜੀਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। “ਫਸਾਦ । #(ਲੜਾਈ ਢਾ 
ਥਿਆਲ) ਛੱਜ ਦਿਤਾ। 



ਰੀ ਗੂਰੇ ਪੁਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੨੮੬੭) ਰਾਸਿ ੬। ਅੱਟ ੨੦. 
ਕਹਜੋ । ਗੁਰ ਸੁਭਾਵ ਮੈ' ਨੀਕੇ ਲਹਜੋ । ਦੇਸ਼ ਨਗਰ ਕੋ ਕੁਛ ਨਹਿਕਹੈ'। 

ਅਰਹਿ ਸੈਨ ਤੋਂ ਰਣ ਹਠਿ ਗਹੈ'॥ ੪੦॥ ਨਹੀ' ਫਤੂਰ ਮੁਲਖ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ! 

ਸਭਿ ਕੀ ਰੱਛੜਾ ਪਰ ਹਿਤ ਧਰੈਂ?। ਕਹੈ ਸ਼ਾਹੁ “ਇਹੁ ਆਛੀ ਬਾਤਿ। ਨਹਿੰ 

ਦਲ ਪਠਹਿੰ, ਹੋਹਿ ਨਰ ਘਾਤਿ ॥੪੧॥ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬਸੇ ਨ ਸੋਈ । 

ਗਮਨੇ ਦੂਰ, ਬਿਗਾਰ ਨ ਕੋਈ? । ਇਮ ਕਹਿ ਉਰ ਤੇ ਬਾਤਿ ਬਿਸਾਰੀ । 

ਕਰੀ ਮਕੂਫ ਚਵਨਿ ਕੀ ਤਯਾਰੀ" ॥ ੪੨॥ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਲਵਪੁਰਿ ਮਹਿ 

ਸ਼ਾਂਤੀ। ਹੋੜਿ ਭਈ ਸੁਨ ਕੈ ਸਭਿ ਭਾਂਤੀ । ਅਬਿ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਕਥਾਂ 

ਸੁਨੀਜੇ । ਜਨਮ ਸਫਲ ਸ਼੍ਰੋਤਾ ਕਰਿ ਲੀਜੈ ॥ ੪੩॥ %੩ ਯੂ ਭਰ ਪਾਪ ਸੁਰਜ 'ਿੰਥ 
ਖਸ਼ਟਮਿ ਰਾਸੈ_ਯ਼ਾਹਜਹਾਂ ਰੇਸ ਨਿਵਾਰਣ' ਪ੍ਰਸੇਗ ਬਰਨਨੇ ਨਾਮ ਏਕੋਨ ਬਿੰਸਤੀ ਅੱਸੂ ॥ ੧੯ ॥ 

੨੦. [ਗੁਰੂ ਜੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਪਹੁੰਚੇ] । 

ਦੋਹਰਾ ॥ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਹਰਿਰੋਵਿੰਦ ਜੀ ਉਲੱਘੇ ਪੁੰਬ ਅਸ਼ੇਖ । ਪਹੁੰਚੇ ਗੋਇੰਦ 

ਵਾਲ ਤਬਿ ਚ੩ਰ ਘਟੀ ਦਿਨ ਸ਼ੇਖ॥੧॥ ਚੌਪਈ॥ ਪੁਰਿ ਮਹਿ ਸੁਧਿ ਹੋਈ 

ਤਤਕਾਲਾ । “ਮੁਗ਼ਲ ਮਾਰਿ ਗੁਰ ਸੁਭਟ ਬਿਸਾਲਾਂ । ਰਣ ਕਰਿ ਤੁਰਕ 

ਸੈਬੂਹ ਸੈਘਾਰੇ । ਜਿਯਤਿ ਬਚੇ ਜੇ ਭਾਜਿ ਸਿਧਾਰੇ ॥੨॥ ਇਸ ਥਲ; ਜਤਿ 

ਕੁਟੰਬ ਗੁਰੁ ਆਏ। ਜਿਨ ਕੇ ਸੈਗ ਸੁਭਟ ਸਮੁਦਾਏ” । ਤਜਿ ਤਜਿ ਨਿਜਿ 

ਨਿਜਿ ਕਾਜ ਸਿਧਾਏ। ਕਹਿ “ਗੁਰ ਦਰਸਹਿੰ? ਦੌਰਤਿ ਆਏ ॥੩॥ਲੇ ਕਰਿ 

ਮੇਵਾ ਗਨ ਪਕਵਾਨ । ਆਇ ਮਿਲੇ ਸਤਿਗੁਰੁ ਭਗਵਾਨ । ਧੰਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ 

ਕੋ ਖੈਦਨ ਕੀਨਿ । ਹਾਥ ਜੋਰਿ ਸਿਖ ਭਏ ਅਧੀਨ॥੪॥(ਕ੍ਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ੰਟ ਤੇ 

ਸਰਬ ਨਿਹਾਰੇ । ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸਭਿ ਸੈਗ ਉਚਾਰੇ ' ਆਸ੍ਰਾਸੰਨ” ਕਰਿ 

ਸਾਬ ਲਏ ਹੈਂ । ਪ੍ਰਿਥਮ ਬਾਵਲੀ ਨਿਕਟਿ ਗਏ ਹੈ' ॥੫॥ ਬੋਦਨ ਕੀਨ 

ਅਗਾਰੀ ਬਿਰੇ । ਡੇਰਾ ਸਕਲ ਵਹਿਰ ਹੀ ਕਰੇ । ਬੈਠਿ ਤਹਾਂ ਗੁਰੁ ਸਿੱਖਯ 

ਪਠਾਯੋ । ਸਭਿ ਕੁਟੰਬ ਕੋ ਨਿਕਟਿ ਬੁਲਾਯੋ ॥ ੬ ॥ ਪਪੰਚਹੁੰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ 

ਆਲੋ । ਕਹਹੁ ਜਾਇ-ਬਾਪੀ ਇਸ਼ਨਾਨੋ-”। ਧਾਇ ਸਿੱਖ ਡੇਰੇ ਮਹ 

ਆਯਹਗੁਸਭਿ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੁ ਕਮ ਸੁਨਾਯਹੁ।੭॥ਸੁਨਿ ਸਭਿ ਗਏ ਕਰਨਿ 

ਇਸ਼ਨਾਨ। ਮਰਵਾਹੀ ਦਮੋਦਰੀ ਜਾਨਿ । ਅਪਰ ਨਾਨਕੀ ਤੀਨਹੁਂ 

ਆਈ। ਸ਼ਰਧਾ ਧਰ, ਕਰ ਨਮੋ; ਨਹਾਈ ॥੮॥ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਆਦਿਕ 

ਨੰਦ। ਕਰੇ ਸ਼ਨਾਨ ਬਿਲੋਕਿ ਅਨੰਦ । ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਗੋਵਿੰਦ ਮੱਜਨ ਕੀਨਾ। 
ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ । 'ਬਾਕੀ ਸੀ । ਵਪਿਆਰ ਦੇਂਕੇ [ ਸੋਸ:, ਅਸ੍ਹਾਸਨ= 

ਦਿਲਾਸਾ] । 



ਸ਼੍ਰ] ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੨੮੬੮੧ ਰਾਂਸਿ ੬ । ਔੰਸੂ ੨੦. 

ਬੋਠੇ ਸੈਗਤਿ ਸਹਤ ਪ੍ਰਬੀਨਾ ॥ ੯ ॥ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੁ ਅਮਰ ਅੰਸ ਮਿਲਿ ਆਏ । 
ਭਾਂਤਿ ਭਾਂਤਿ ਪਕਵਾਨ ਸੁ ਲਯਾਏ । ਜਬਾ ਜੋਗ ਮਿਲਿ ਸਭਿ ਕੇ ਸਾਬ । 
ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੁਨਿ ਕਰਿ ਕਹਿ ਨਾਬ ॥੧੦॥ਪੁਨ ਤਤਛਿਨ ਉਠਿ ਗੁਰੂ 
ਸਿਧਾਰੇਜਹਿੰ ਗਹਿ" ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਅਮਰ ਚੁਬਾਰੇ।ਸਨੈ ਸਨੈ ਪੁਰਿ ਅੰਤਰ ਗਏ। 
ਦਰਸ਼ਨ ਜਾਇ ਕਰਤਿ ਤਬਿ ਭਏ॥ ੧੧॥ ਕਰਿ ਬੋਦਨ ਰਜ ਮਸਤਕ 
ਲਾਈ । ਧਰਯੋ ਧਕਾਨ ਗੁਰ ਬਿਨੈ ਅਲਾਈ । ਹਟੇ ਗੁਰੂ ਨਿਵੇਸ ਕੌ ਆਏ। 
ਬੈਠੇ ਬਡੋ ਦਿਵਾਨ ਲਗਾਏ ॥ ੧੨॥ ਸਿਖ ਸੈਂਗਤਿ ਸਗਹੇ ਚਲਿ ਆਇ । 
ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿ ਬੈਠੇ ਸਮੁਦਾਇ। ਨੰਦ ਮੋਹਰੀ ਨਾਮ “ਅਨੰਦ”? । ਤਿਹ 
ਨੰਦਨ “ਸੁੰਦਰ”? ਮਤਿਵੈਦ ॥੧੩॥ ਜਿਸ ਨੇ ਸੱਦ ਬਨਾਇ ਬਖਾਨਾ। ਗੁਰੂ 
ਚ੍ੰਥ ਮਹਿ ਲਿਖਿਬੋਂ ਠਾਨਾ । ਆਗੇ ਧਰਿ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਤਿਹ ਸਮੋਂ । ਹਰਖਤਿ 
ਮਿਲਯੋ ਕਰਤਿ ਭਾ ਨਮੋਂ॥੧੪॥ਆਦਰ ਅਧਿਕ ਕਰਯੋ ਤਿਸ ਕੇਰਾਂ। ਕਰਿ 
ਉਰ ਪ੍ਰੇਮ ਦਰਸ ਗੁਰ ਹੇਰਾ। ਬੈਠਿ ਨਿਕਟਿ ਕੇਤਿਕ ਚਿਰ ਪਾਛੇ।ਹਾਥ ਜੋਰਿ 
ਬੋਲਯੋ ਬਚ ਆਛੇ॥੧੫॥ ਪਪੰਚਹੁੰ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ ਗੁਰ ਪੂਰੇ । ਸ਼ਾਂਤਿ ਬ੍ਰਿਤੀ ਜਿਨ 
ਕੀ ਨਿਤ ਰੂਰੇ । ਤੈਸੋ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਉਪਦੇਸ਼ । ਦੇਤਿ ਸਦਾ ਅਰੁ ਕਫਣਤਿ 
ਕਲੇਸ਼ ॥ ੧੬ ॥ ਰੀਤਿ ਆਪ ਨੋ ਅਪਰ ਚਲਾਈ । ਧਾਰੇ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਅੰਗ 
ਸਮੁਦਾਈ । ਕਾਰਜ ਕਰੇ ਕਲੋਸ਼ਨਿ ਕੇਗੇ। ਤੁਰਕਨਿ ਸੋਂ ਸੈਗਾਮ ਘਨੌਰੇ॥ 
੧੭ ॥ ਹਮ ਨੇ ਸੁਨਜੋ ਸ਼ਾਹ ਦਲ ਭਾਰੋ। ਕਰਿ ਸੈਘਰ ਕੌ ਸਭਿਹੂੰ ਮਾਰੋ । 
ਬ੍ਯਾਹੁ ਸੌਜ ਆਦਿਕ ਘਰ ਸਾਰਾ । ਲੁਟਯੋ ਤੁਰਕ ਗਨ ਕੀਨਿ ਉਜਾਰਾਂ 
॥੧੮॥ ਰੀਡਿ ਪਾਛਲੀ ਰਾਵਰ ਤਜਾਗੀ । ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਹਯਨਿ ਕੇ ਭੇ ਅਨੁ- 
ਰਾਗੀ? । ਸੁਨਿ ਸੁੰਦਰ ਤੇ ਹਰਿਗੋਵਿੰਦ । ਬੋਲੋ ਕਰੁਨਾ ਕਰਤਿ ਬਿਲੋਦ ॥ 
੧੯ ॥ “ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਅਕਾਲ ਕ੍ਰਿਪਾਲ । ਕਰਹਿ ਸੁ ਹਮ ਤਿਨ ਆਗ੍ਯਾਂ 
ਨਾਲਿ । ਜਿਮ ਰਜਾਇ ਤਿਮਹੀ ਬਨਿ ਆਵੈਤੁਰਕਨਿ ਬ੍ਰਿੰਦ ਬਿਨਾਸ਼ਨਿ 
ਭਾਵੈ ॥੨੦॥ ਭਏ ਨਿਚਿੰਤ ਪਾ੫ ਕੋ ਲਾਗੇ । ਛਿਤਿ ਪਰ ਭਾਰ, ਗਈ ਪ੍ਰਭੁ 
ਆਗੇ । ਅਬਿ ਹਮ ਸਨੈ ਸਨੈ ਸਭਿ ਰਾਜ। ਕਰਹਿ ਬਿਨਾਸ਼ਨ ਸਕਲ 
ਸਮਾਜ ॥੨੧॥ ਨਿਜ ਸਿੱਖਯਨ ਕੋ ਸਗਰੋ ਦੈਹੈ' । ਚਲਹਿ ਕੁਚਾਲ ਤੁਰਕ 
ਸਭਿ ਛੈਹੈਂ । ਇਸ ਹਿਤ ਹਮ ਨੇ ਆਯੁਧ ਧਾਰੇ । ਪ੍ਰਥਮ ਭਯੋ ਰਣ ਰਿਪੁ 
ਗਨ ਮਾਰੇ? ॥ ੨੨॥ ਸੁਨਿ ਸੁੰਦਰ ਪੂਨ ਬੈਦਨ ਕੀਨਿ । ਧਰਯੋ ਹਾਂਬ (ਸਰ 
“ਜਿਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। "ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਦਾ ਪੁੰਤ੍ਰ ਅਨੈਂਦ ਜੀ/ਤਿਸ(ਅਨੈਦ ਜੀ)ਦੇ ਪੁੱਤ ਸੁੱਢਰ ਜੀ । 



ਸ਼ੀ ਗਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੨੮੬੯) ਰਾਸਿ ੬। ਅੱਸੂ ੨੬ 

ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਬੀਨ । ਸਤਿਗੁਰ ਬਡੇ ਅਮਰ ਜੀ ਹੋਏ । ਬਹੁ ਸਿੱਖਨਿ ਮਨ ਮੋਹ 
ਬਿਗੋਏ'॥ ੨੩॥ ਤਿਨ ਸੁਤ ਕੇ ਪੋਤੇ ਤੁਮ ਅਹੋਂ । ਬਡੇ ਬਾਨ ਮਹਿੰ ਸ਼ੋਭਾ 
ਲਹੋ?। ਇਤਨੇ ਮਹਿ ਸੁੰਦਰ ਕੀ ਮਾਤਾ । ਆਈ ਪ੍ਰੇਮ ਧਰੇ ਮਨ ਰਾਂਤਾ” 
੨੪ ॥ ਸੈਗ ਅਹੈ ਸੁੰਦਰ ਕੀ ਦਾਰਾ।ਤ੍ਰਿਯ ਗਨ ਅਪਰ ਦਰਸ ਹਿਤ ਧਾਰਾ। 
ਆਵ ਵਾਰਨੋ ਗੁਰ ਪਰ ਕੀਨਾਂ । ਬੈਠਿ ਬੈਦਿ ਕਰ ਕਹੋ ਪ੍ਰਬੀਨਾ ॥੨੫॥ 
ਮੰਤਰ ਚਲਹ ਨਿਕੇਤ ਹਮਾਰੇ । ਸੁਖ ਸੋ' ਨਿਸਾ ਬਸਹੁ ਹਿਤ ਧਾਰੇ। ਹਮਰੇ 

ਸਦਨ ਆਪਨੇ ਜਾਨਹ । ਬਿਨ ਸੈਸੈ ਬਸਿਬੋ ਤੁਮ ਠਾਨਹੁ” ॥ ੨੬॥ ਗੁਰੂ 
ਕਹਜੋ “ਐਸੋ ਹੀ ਅਹੈ । ਤਉ ਸੈਨ ਮੇਰੇ ਸੈਗ ਅਹੈ। ਸਭਿ ਕੋ ਤਜਿ ਕਿਮ 
ਜਾਵਨਿ ਬਨੈ । ਕ੍ਰਿਪਾ ਤੁਮਾਰੀ ਨਿਤ ਸੁਖ ਸਨੰ? ॥ ੨੭॥ ਸੁਨਿ ਬੋਲੀ “ਜੇ 
ਤੁਮ ਬਿਰ ਥੀਜੈ । ਸਭਿ ਕ੍ੁਟੇਬ ਕੋ ਆਇਸੁ ਦੀਜੈ । ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਪੰਚਹੁਂ 
ਚਲੈਂ । ਤੀਨਿ ਮਾਤ ਤਿਨ ਕੀ ਸਭਿ ਮਿਲੈ ॥ ੨੮ ॥ ਸੁਖ ਸੋ ਬਸਹਿੰ ਨਿਸਾਂ 
ਘਰ ਮਾਂਹੀ । ਬਾਲਿਕ ਅਹੈ' ਵਹਿਰ ਰਹਿ ਨਾਂਹੀ”। ਹੇਰਿ ਪ੍ਰੇਮ ਕੌ ਸਭਿਗੁਰ 
ਭਾਖਾ । ਦਲੇ ਕਰਿ ਜਾਹ ਜਿ ਅਸ ਅਭਿਲਾਖਾ?॥ ੨੯ ॥ ਸੁਨਿ ਆਇਸ ਕੌ 
ਤਤਛਿਨ ਗਈ । ਗੁਰ ਕੁਟੈਬ ਕੋ ਦੇਖਤਿ ਭਈ । ਜਥਾ ਜੋਗ ਮਿਲਿ ਕੈ 
ਸਭਿ ਸਾਬ । ਪੁਨ ਭਾਖੀ ਆਇਸ ਗੁਰ ਨਾਬ ॥੩੦ ॥ ਲੋ ਸਭਿ ਕੌ ਨਿਜ 
ਸੈਗ ਸਿਧਾਰੀ। ਇਕ ਦਮੋਦਰੀ ਗੁਰੁ ਕੀ ਨਾਰੀ । ਮਰਵਾਹੀ ਸੁ ਨਾਨਕੀ 
ਤੀਨਿ । ਪੁੱਤਨਿ ਜੁੜਿ ਅਪਨੇ ਸੈਗ ਲੀਨਿ ॥ ੩੧॥ ਸੁੰਦਰ ਮੰਦਿਰ ਬਿਥੈ 
ਉਤਾਰੇ । ਆਸਤਰਨ ਪਰਯੈਕ ਸੁਧਾਰੇ। ਸਾਦਰ ਸਰਬ ਬਿਠਾਵਨਿ ਕੀਨਿ। 
ਦਾਸੀ ਸੈਗ ਮੰਚ ਤਿਨ ਦੀਨਿ ॥ ੩੨॥ ਭੌਜਨ ਮਧੁਰ ਸਹਿਤ” ਕਰਿਵਾਏ। 
ਕਰਿ ਸਨਮਾਨ ਸਭਿਨਿ ਅਚਵਾਏ । ਤ੍ਰਿਪਤਿ ਹੋਇ ਕੀਨਿਸਿ ਬਿਸਰਾਮੂ । 
ਬਿਰੇ ਪ੍ਰਯੈਕਨਿ ਪਰ ਸ਼ੁਭ ਧਾਮੁ ॥ ੩੩ ॥ ਬਾਤਿ ਸੁਧਾਸਰ ਬੂੜਨਿ ਲਾਗੀ । 
ਅਪਰ ਬਜਾਹ ਹਿਤ ਮਨ ਅਨ੍ਰਾਂਗੀ” । ਕਹਾਂ ਭਯੋ ਜਬਿ ਕਾਜ 
ਰਚਾਯੋ ਊ । ਹਮ ਕੌ ਪੂਰਬ ਨਹੀਂ' ਬੁਲਾਯੋ॥ ੩੪ ॥ ਅਪਰ ਮੇਲ ਭੀ ਕੋਇ 
ਨ ਭਯੋ । ਬਹੁਰੋ ਬਿਘਨ ਜੁੱਧ ਕੌ ਭਯੋ। ਦਿਯੇ ਅਪਰ ਥਲ ਆਨ ਸੁ ਵੇਗ 
ਸੁਨਿ ਹਮ ਸਭਿ ਕੋ ਚਿੰਤ ਘਨੇਰੇ ॥ ੩੫॥ ਆਗੇ ਸਦਾ ਹਕ'ਰਤਿ ਰੰਹੈਂ । 
ਅਬਿ ਕੇ ਬਯਾਹ ਕਯੋਂ ਨ ਹਮ ਚਹੇ ਏ । ਸੁਨਿ ਦਮੋਦਰੀ ਦੀਰਘ ਸ੍ਰਾਸ। 

੧ਨਸ ਕੀਤੇ । “ਪ੍ਰੇਮ ਧਰ ਕੇ ਆਈ (ਜਿਸਦਾ) ਮਨ (ਨਾਮ ਵਿਚ) ਰੱਤਾ ਹੋਯਾ ਸੀ । "਼ਿੱਠੇ 

(ਬਾਣਿਆਂ) ਸਮੇਤ (ਅ) ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ । $ਢੇਰ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਰੱਲਾਂ (ਪੁੱਛਣ) ਲਈ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੋਈ । 



_ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੨੮੭੦) ਰਾਸਿ ੬। ਔਸੂ ੨੦, _ 

ਕਹਨਿ ਲਗੀ ਬਿਰਥਾ" ਤਿਨ ਪਾਸ॥ ੩੬॥ “ਬੜੇ ਪੁਰਖ ਕਿਸ ਕੇ ਕੁਛ 
ਨਾਂਹੀ” ।ਬਰਤਹਿੰ ਜਿਮ ਭਾਵਤਿ ਮਨ ਮਾਂਹੀ । ਲਾਭੁ ਰੁ ਤੋਟਾ ਸਮ ਰੀ 
ਜਾਨੇ'। ਨਹਿੰ ਪਰਵਾਰ ਮੋਹ ਕੋ ਠਾਨੈ' ॥ ੩੭ ॥ ਪੁਰਬ ਸਤਿਗੁਰ ਜੇਤਿਕ 
ਭਾਏ । ਐਸੀ ਰੀਤਿ ਬਰਤਿ ਸਭਿ ਗਏ। ਸਨਬੈਧਨਿ ਕੋ ਕਹਜੋ ਨ ਮਾਨੋ | 
ਨਿਜ ਸਥਾਨ ਸੇਵਕ ਹੀ ਠਾਨੇ ॥ ੩੮ ॥ ਸਿੱਖਯਨਿ ਹਿਤ ਪਕਵਾਨ ਮੰਗਾਵਾ। 
ਨਹਿ ਮੈ' ਦੀਨੋ ਸ੍ਰਾਪ ਅਲਾਵਾ ।-ਖਾਹਿ ਮਲੌਛਨਿ ਸੈਨ ਅਹਾਰਾਂ-1 
ਘਰ ਉਜਰਹਿ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਿਚਾਰਾ॥੩੯॥ਭੂਤ ਭਵਿੱਖੜ ਗਤੀ ਸਭਿ ਜਾਨੇ। 
ਜਾਂਤੇ ਨਹੀ ਹਕਾਰਨਿ ਠਾਨੌ।ਪਰ/ਹੋ ਬਯਾਹ ਸੈਂ ਬਿਘਨ ਬਿਸਾਲਹਿ।ਹੁਇ 
ਹੈ ਇਮ ਕੁਟੈਥ ਕੋ ਹਾਲਹਿ ॥੪੦॥ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਦੇ ਹਾਥ ਬਚਾਏ। ਕ੍ਸ਼ਲ 
ਸਹਤ ਇਕ ਤਨ ਨਿਕਸਾਏ” । ਮੈਂ ਜੰਥ ਕ੍ਹ੍ਜੋ ਬੁਲਾਵਨਿ ਤਮੈ। ਤੁਸ਼ਨਿ 
ਹੋਇ ਰਹੇ ੜਿਹ ਸਮੈ ॥੪੧॥ ਤੁਰਕਨਿ ਚਮੂੰ ਅਰੰਧ ਨਿਸ ਆਈ। ਸਿੱਖੜ 
ਬਿਚਾਰਨਿ” ਕੀਨਿ ਲਰਾਈ । ਤਾਸ ਬਿਸਾਲ ਭਯੋ ਤਿਸ ਰਾਤਿ । ਹੇ ਅਲ ! 
ਕਹਾਂ ਕਹੋਂ ਸੋ ਬਾਤਿ ॥ ੪੨॥ ਹਮਹਿ ਨਿਕਾਸ ਝਬਾਲ ਪੁਦਾਏ। ਆਪ 
ਲਰੇ ਹਭਿ ਰਿਪੁ ਸਮੁਦਾਏ । ਤਨੋ ਘਹਰ ਤੁਪਕ ਤਰਵਾਰਿ । ਦਹਿ ਦਿਸ਼ਿ 
ਤੇ ਭਫ ਮਰੇ ਸੂ ਮਾਰਿ“॥ ੪੩॥ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਤੁਰਕ ਕੀ ਸੈਨਾ। ਸੈਘਾਰੀ 
ਸਭਿ ਸੈਘਰ ਐਨਾ । ਢਰੇ ਦਪਹਰੇ ਕੇ।ਤਕ ਪਾਛੇ ।ਹਮ ਸੋਂ ਆਨ ਮਿਲੋ 
ਜਥ ਬਾਂਛੇ ॥ ੪੪॥ ਤਹਾਂ ਬਰਾਤ ਮਰ ਕਰ ਆਨ“। ਫੇਰੇ ਵੇਰਿ ਸੁਤਾ 
ਤਿਸ ਥਾਨਿ । ਚਢੇ ਆਜ ਤਹਿੰ ਤ ਚਲ ਆਏ।ਸੁਨਿ ਸਭਿ ਕੇ ਮਨ ਤਬਿ 
ਬਿਸਮਾਏ ॥ ੪੫॥ ਪੁਨ ਅਨੰਦ ਕੀ ਤਦੁਨੀ ਕਹਜੋ । “ਭਲੀ ਭਈਦੀ ਤਨ 
ਸਭਿ ਸੁਖ ਰਹਜੋ । ਧਨ ਤੋਂ ਆਵਨਿ ਜਾਨੋ ਜਾਨਿ । ਹੁਇ ਹੈ ਵੇਰ ਸਮਾਜ 
ਮਹਾਨ” ॥੪੬॥ ਕਰਤਿ ਬਾਤ ਨਿਸ ਜਾਮ ਬਿਤਾਈ ।ਸੁਪਤ ਜਥਾ ਸੁਖ 
ਤਬਿ ਸਮੁਦਾਈ । ਵਹਿਰ ਗੁਰੂ ਜਿਮ ਖਾਨ ਰੁ ਪਾਨ । ਸੌ ਭੀ ਸੁਨਹੁ ਕਬਾ 
ਸੁਖ ਮਾਨ ॥ ੪੭ ॥ ਦੋਹਰਾ ॥ ਇਕ ਰਣ ਕਰਤੇ, ਬਜਾਹ ਪੁਨ? 9 ਦੈ ਨਿਸ 
ਨੀਂਦ ਨ ਪਾਇ।ਬਿਨ ਸੈਸੇ ਬਿਸਰਾਮ ਕਰਿ ਸੁਪਤਿ ਭਏ ਸਮੁਵਾਇ ॥੪੮॥ 
ਇਤਿ ਯੋ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਹ੍ਰਿੰਖੇ ਖਸ਼ਟਮਿ ਰਾਸੇ “ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਆਗਵਨ' ਪ੍ਰਸੋਗ ਬਰਨਨੇ ਨਾਮ ਬਿੰਸਤੀ ਅਸੂ ॥ ੨੦ ॥ 

"ਵਿਥਿਆ । "ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ (ਲਰ/ਦੇ) । “ਮੁੱਖ ਨਫਲ ਇਕ ਸਰੀਰ ਬਚਕੇ ਨਿਕਲੋ ਸਨ । 
੧ਜਿੱਖਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਕੇ । (ਅ) ਵਿਚਾਰਿਆ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ । “ਮਾਰਕੇ ਮਾਹੇ । (%) ਸ਼ੁਮਾਰ=ਬੇਗਿਣਤ। 
“ਸੋੜਕੇ ਲਿਆੰਦੀ । “ਇਕ (ਰਾਤ ੩/) ਜੈਗ ਕਰਦਿਆਂ ਤੇ ਵਿਰ (ਦੂਸਰੀ) ਵ%੦ ਵਿਚ । 



ਸ੍ਰੀ ਗੂਰ ਪੁਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੨੮੭੧ ) ਰਾਸਿ ੬ । ਅੰ ੨੧. 

੨੧, [ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਗ੍ਰਦਾਰੇ ਦਰਸ਼ਨ]1 
ਦੋਹਰਾ ॥ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਅਮਰ ਭਤੀਜ ਕੋ “ਸਾਵਣ ਮਲ? ਜਿਸ ਨਾਮ । ਨੰਦ 
€ਚੈਦ ਮਲਾ ਤਾਂਹਿ ਕੌ ਸੁਨਿ ਕੈ ਗੁਰੁ ਸਧਿ ਧਾਮ"॥ ੧॥ ਚੌਪਈ॥ ਤਤ/ਛਨ 
ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਢਿਗ| ਆਯੋ । ਧਰਿ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਕੋ ਸੀਸ ਨਿਵਾਯੋ । ਸਾਦਰ 
ਨਿਕਟਿ ਬਿਠਾਵਨਿ ਕੀਨਿ । ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਹਿ ਸੁਨਿ ਸੁਖ ਲੀਨਿ॥੨॥ 
ਸੂਪਕਾਰ ਤਿਸ ਛਿਨ ਮਹਿ ਆਵਾ । “ਅਸਨ ਤਾਰ” ਸਭਿ ਬਾਕ ਸੁਨਾਵਾ। 
€ਲੇ ਆਵਹੁ” ਤਬਿ ਗੁਰੂ ਬਖਾਨਾ । ਗਏ ਦਾਸ, ਲੈ ਥਾਰ ਮਹਾਨਾਂ ॥ ੩ ॥ 
ਸ੍ਰਾਦੜਿ ਅਸਨ ਪਹੋਸਨਿ ਕਰਜੋ । ਚੌਂਕੀ ਉਪਰ ਲਯਾਇ ਸੁ ਧਰਨੋ। ਦੋਇ 
ਬਾਰ ਕਹਿ ਔਰ ਅਨਾਏ।“ਸੁੰਦਰ? “ਸਸਿ ਮਲ? ਅੱਗ੍ਰਾਂ ਧਰਾਏ॥੪॥ ਅਪਰ 
ਸਭਿਨਿ ਕੋ ਤਬਿ ਬਰਤਾਯੋ । ਲੀਨਿ ਜਥਾਂ ਰੁਚਿ ਤਿਰਿਪਤੇ ਖਾਯੋ। ਲੇ ਜਲ 
ਹਾਥ ੫ਪਖਾਰਨਿ ਕਰੇ । ਅਨਿਕ ਬਚਨਿ ਕਰਿ ਉਰ ਮੁਦ ਭਰੇ ॥੫॥ ਚੈਦ 
ਮੱਲ ਕੌ ਗੁਰੂ ਸਰਾਹਜੋ । ਸੁੰਦਰ ਸਹਤ ਦਰਸ ਬਹੁ ਚਾਹਯੋ ।“ਬਡੀ ਨਿਸਾ 
ਬੀਡੀ,ਘਰ ਜਾਵਹੁ । ਕਰਿ ਬਿਸਰਾਮ ਨੀਦ ਸੁਖ ਪਾਵਹੁੰ॥੬/ਹਾਂਥ ਜੋਰਿ 

ਤਬਿ ਦੋਨਹ ਕਹੈ ।“ਸਕਲ ਜਾਮਨੀ ਤੁਮ ਢਿਗ ਰਹੈ । ਢਿਰੌਕਾਲਿ ਤੇ 
ਮੇਲ ਹਮਾਰਾ । ਰਹਿ ਸਮੀਪ ਸੁਖ ਲਹੈ ਉਦਾਰਾ ॥ 7 ॥ ਦੁਰਲਭ ਸੇਵ 

ਆਪ ਕੀ ਪਾਵਨਿ”। ਨਿਸਿ ਮਹਿ ਕਰਤਿ ਰਹਹਿ ਹੁਇ ਪਾਵਨ””। ਤਬਿ 
ਸਨਮਾਨ ਦਹਨਿ ਕੋ ਦੀਨਿ । ਜੁਗ ਪ੍ਰਯੋਕ ਮੰਗਵਾਵਨਿ ਕੀਨਿ ॥ ੮ ॥ 
ਚੋਦ ਮੱਲ,ਸੈਦਰ ਪੋਢਾਏ । ਸਭਿ ਸੈਗਤਿ ਸੋਂ ਗੁਰ ਫੁਰਮਾਏ। “ਨਿਜ ਨਿਜ 
ਸਦਨ ਜਾਇ ਸੁਖ ਪਾਵਹੁ। ਭਏ ਪ੍ਰਭਾਤਿ ਬਹੁਰ ਸਭਿ ਆਵਹੁ” ॥ ੯॥ 

ਮਾਨਿ ਹੁਕਮ ਸਭਿ ਗਮਨੇ ਧਾਮੂ । ਗੁਰ ਜਸ ਉਚਰੜਿ ਕਿਯ ਬਿਸਰਾਮੂ । 

ਬੇ ਪ੍ਰਯੈਕ ਪੌਢਿ ਗੁਰੁ ਗਏ । ਦੈ ਸਿਖ ਸੇਵਾ ਹਿਤ ਥਿਤ ਭਏ ॥੧੦॥ਪੋਨ 
ਕਰਤਿ ਇਕ ਬੀਜਨ ਸਾਥ । ਦਤੀਓ ਚਰਨ ਪਲੌਟਤਿ ਹਾਂਥ । ਚਾਂਪੀ 
ਕਰਤਿ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਸੋਈ । ਸ਼੍ਰੀ ਗਰ ਨਿੰਦਾ ਕੇ ਬਸਿ ਹੋਈ।੧੧॥ਹੁਤੇ ਉਨੀਂਦੇ 
ਦਰ ਨਿਸਿ ਕੇਰੇਸੁੰਦਰ ਚੋਦ ਮੱਲ ਤਬਿ ਹੇਰੇ। ਕਰੈ ਪਰਸਪਰ ਜੋਗ ਪ੍ਰਸੇਰ। 
£ਸ਼ੂਮਤ ਅਹੈ' ਤੁਰਕਨਿ ਗਨ ਭੈਗ ॥੧੨॥ ਕਰਯੋ ਮਹਾਂਬਲ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ । 
ਤੀਨਿ ਜਾਮ ਮਹ ਕੀਨਿ 8ਘਾਰ“। ਕੈ ਤੌ ਗੁਰ ਥੇ ਸ਼ਾਂਤਿ ਸਰੂਪ । ਸ਼ਸਤ 

ਪਘਰੋਂ ।।ਮੁੰਦਰ ਤੇ ਚੈਦ ਮੱਲਹੂੰਜੀ ਦੇ ਔੱਗੇ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪਾਉਣੀ (=ਪ੍ਰਾਪਤ 

ਕੁਰਨੀ ਬੜੇ ਦੁਰਲੱਭ ਹੈ । “ਪਵਿੱਤਰ । “ਨਾਸ਼ । 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪੁਭਾਪ ਸੁਥਜ । ( ੨੮੭੨ ਗਾਸ਼ਿ ੬ । ਅੱਸੂ ੨੧. 
ਧਰੇ ਕਿਯ ਰੀਤਿ ਅਨੂਪ ॥ ੧੩ ॥ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਂਰ ਧਾਰੇ ਹਥਿਆਰ । ਤੈਸੇ 
ਕਰੇ ਤੁਰਕ ਸੈਘਾਰ । ਜਥਾ ਡੀਲ ਬਡ ਬਲ ਕੇ ਸਾਂਥਿ । ਤਥਾ ਰ਼ਿਪੁਨਿ 
ਦਿਖਰਾਏ ਹਾਥਿ ॥ ੧੪ ॥ ਸਫਲ ਕਰਯੋ ਬਲ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਧਰਨਿ' ਕੌ । ਸਭਿ 
ਤੇ ਅਧਿਕ ਕਰਜੋ ਰਣ ਗਨ ਕੋ।ਸੈਗ ਸੁਭਟ ਸਿਖ ਸੇ ਬਡਭਾਗੇ। ਜੇ ਇਨ 
ਕੀ ਸੇਵਾ ਮਹੁੰ ਲਾਗੇ ॥੧੫॥ ਮਰੇ ਜੋਗ ਸੇ ਸੁਰਗ ਸਿਧਾਏ । ਜਿਯਤਿ 
ਸਾਬ ਹੈ' ਸੇਵ ਕਮਾਦ । ਇਨ ਦੋਨਹੁ ਸਿੱਖਨਿ ਢਿਸ਼ਿ ਦੇਖੋ । ਕਰਝਿ ਸੇਵ 
ਕੋ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਸ਼ੇਖੋ ॥ ੧੬ ॥ ਚੋਦ ਮੋਲ ਸੁਨੀਯਹਿ ਹਿੜ ਠਾਨਿ । ਸ਼ੇਵ ਸਘਨ 
ਨਧੀਂ ਕੁਛ ਆਨ। ਪਰਮ ਪਦਾਰਥ ਸੇਵਾ ਅਹੈ । ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਸਕਲ ਫਲ 
ਲਹੈ ॥ ੧੭॥ ਸਰਬ ਗੁਗੰਨ ਸੇਵਾ ਕੌ ̀ਚੀਨ । ਨਿਜ ਪਦ ਉਚੋ ਸੇਵਕ 
ਦੀਨਿ । ਹਮ ਤੋਂ ਨਹਿੰ ਅਬਿ ਸੇਵ ਕਰਾਵੈਂ।ਜਿਸ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਭਿਂ ਕੁਛ ਪਾਵੈ” 
॥੧੮॥ ਇਮ ਚਰਚਾ ਆਪਸ ਮਹਿ ਕਹੇ। ਗੁਰੂ 'ਸਰੂਪ ਬਿਲੋਕਤਿ ਰਹੇ 
ਰਹੀ ਜਾਮਨੀ ਜਾਮ ਸਵਾ ਜਥਿ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਗੋਵਿੰਦ ਨੀਂਦ ਤਜੀ ਫ਼ਬਿ ॥੧੯॥ 
ਪ੍ਰਥਮ ਸੋਚ ਕਰਿ ਮੱਜਨ ਭਏ । ਬਾਨੀ ਕੈਠ ਪਾਠ ਕੋ ਕਏ। ਇਤਨੇ 
ਬਿਥੈ ਰਬਾਬੀ ਆਏ । ਆਸਾਵਾਰ ਰਾਂਗ ਜੁਤਿ ਗਾਏ॥੨੦॥ ਫਰਸ਼ ਬਿਸਾਲ 
ਦਿਵਾਨ ਲਗਾਯੋ । ਸ਼ਬਦ ਰਾਗ ਜਨੁ ਅਮੀ ਬ੍ਰਖਾਯੋ । ਜਬਹਿ ਅਕਾਸ਼ 
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਹਿ ਧਰੋ।ਆਸਾਵਾਰ ਭੋਗ ਤਬਿ ਪਰਜੋ ॥ ੨੧॥ ਗੁਰ ਜੁਤਿ ਸਭਿਰੂੰ 
ਸੀਸ ਨਿਵਾਯੋ। ਉਦਯੋ ਤਰਨਿ" ਤਬਿ ਤਿਮਰ ਨਸਾਯੋ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰ ਗੋਵਿੰਦ 
ਹੁਕਮ ਉਚਾਰ! । “ਕਰਹੁ ਕੂਚ ਕੋ ਅਬਹਿ ਨਗਾਰਾ? ॥ ੨੨॥ ਸੁਨਿ ਤਤ- 
ਛਿਨ ਹੀ ਬੰਬ ਬਜਾਈ । ਭਏ ਸਨੱਧ ਸੂਰ ਸਮੁਦਾਈ । ਆਪ ਬਾਂਪਿਕਾ 
ਦਿਸ਼ਿ ਕੌ ਚਲੇ । ਸੇਵਕ ਲੋ ਤੁਰੰਗ ਕੌ ਮਿਲੇ ॥੨੩॥ ਨਹੀਂ ਅਰੂਦੇ ਦੀਨਾ 
ਨਾਥ। ਗਏ ਚਰਨ ਸੋਂ ਦੋਨ ਹੁ ਸਾਥਿ। ਇਕ ਕਰ ਸੋਂ ਸੁੰਦਰ ਕਰ ਗਹ੨। 
ਚੈਦ ਮੱਲ ਸੈਗ ਬਾਕਨਿ ਕਹਯੋ ॥ ੨੪ ॥ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਪੰਚਹੁ ਆਏ। ਸੈਗ 
ਪਿਤਾ ਕੇਂ ਚਲਤਿ ਸੁਹਾਏ । ਸੈਂਗਤਿ ਜੁਤਿ ਤਹਿ ਕਰਯੋ ਸ਼ਨਾਨ। ਦੀਨ 
ਦਿਜਨਿ ਕੋ? ਦੀਨਸਿ ਦਾਨ ॥੨੫॥ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਦਿੱਤੇ ਪਿਤ ਸੋਂ ਕਹਯੋ।“ਬਾਂਪੀ 
ਮਹਿਮਾ ਮੋ ਚਿਤ ਚਹਯੋਕਰਹੁ ਸੁਨਾਵਨਿ ਜੈਸੀ ਅਹੈ'। ਸੁਤ ਸੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ- 
ਗੋਵਿੰਦ ਕਹੈਂ ॥ ੨੬॥ “ਤ੍ਰਿਤਿਯ ਗੁਰੂ ਇਹ ਸਿਰਜਨ ਕਰੀ । ਹਮਰੇ ਬਡੇ 

"ਸੂਰਜ । “ਚਂਸੇ। “ਉਦਰ ਜ ਦਾ ਹੱਥ । “ਗਰੀਬ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੰ । 
#ਦਰੇਖੇ ਸ੍ਰ] ਗੂਰ ਨਾ: ਪੂ ਉਤਰ ਅਧਜ ੪੨ ਐਕ ੫੪ ਢੀ ਰੋਲੀ ਦੂਕ । 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੨੮੭੩) ਗਾਸਿ ੬ । ਸੰਸੂ ੨੧. 
ਸੈਵ ਬਹੁ ਧਰੀ । ਜੋ ਪੁਰਨਮਾਸ਼ੀ ਇਹ ਮੱਜੈ । ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਕਲਮਲ 
ਭੱਜੈਂ ॥੨੭॥ ਮਨਬਾਂਛਤ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਹੋਇ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੁ ਅਮਰ ਸਿਮਰਿ 
ਉਰ ਸੋਇ । ਚੌਰਾਸੀ ਕੀਨੀ ਸੋਪਾਨ"। ਪਠਹਿ ਚੁਰਾਸੀ ਜਪੁ ਕਰਿ ਨਾਨਿ॥ ੨੮॥ ਨਹੀਂ ਚੁਰਾਸੀ ਪਾਵਹਿ ਜੀਵ.ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਗੁਰੁ ਕੀ ਪੁਰੀ ਸਦੀਵ।ਇਮ 
ਕਹਿ ਪੁਨ ਦੋਨਹੁ ਸੈਗ ਕਹਜੋ। ਗੁਰ ਸਥਾਨ ਜਹਿੰ ਜਹਿੰ ਤੁਮ ਲਹਜੋ ॥ 
੨੯॥ ਤਹਿੰ ਤਹਿ ਚਲਿ ਕਰਿ ਦਰਸ ਕਰਾਵਹੁ । ਜਿਮਜਿਮ ਭਏ ਪ੍ਰਸੰਗ 
ਸੁਨਾਵਹੁ” । ਬਡ ਜਾਮਾ ਗੁਰੁ ਕੇ ਗਰ ਪਰਜੋ । ਖੜਗ ਬਿਸਲ਼ ਗਾਤਰੇ 
ਧਰਯੋ॥੩੦॥ ਕੈਚਨ ਜਬਰ ਜਵਾਹਰ ਜਰੇ । ਧਰਿ ਨਿਖੰਗ ਕਣਿ ਕਸਿਬੋ 
ਕਰੇ । ਭੀਖਨ ਤੀਖਨ ਤੀਰਨਿ ਭਰੇ । ਧਨੁਖ ਕਣੋਰ ਬਡੇ ਕਰ ਧਰ॥੩੧॥ 
ਚਲੋ ਤਹਾਂ ਤੇ ਖੈਦਨ ਕੀਨਿ । ਗਰੀ ਤੋਗਾੰ ਪੁਰਿ ਕੀ ਜਹਿੰ ਚੀਨਿ । ਗੁਰੂ 
ਬਾਤ ਕਰਤੇ ਤਹਿੰ ਚਾਲੇ । ਸੁਨਿ ਆਵਤਿ ਧਰਿ ਹਰਖ ਬਿਸਾਲੇ॥ ੩੨॥ 
ਨਰ ਨਾਰੀ ਨਿਜ ਕਾਜ ਬਿਸਾਰੇ । ਘਰ ਤਜਿ ਤਜਿ ਠਾਂਢੇ ਸਭਿ ਦ੍ਰਾਰੇ । 
ਕਰਹਿ ਬਿਲੋਕਨਿ ਹੁਇ ਕਰਿ ਨੌਰੇ। ਸੁੰਦਰ ਡੀਲ ਬਲੀ ਜੁ ਬਡੇਰੇ॥੩੩॥ 
ਸੁੰਦਰ ਚੋਦ ਮੱਲ ਰਸ ਰਾਤੇ।ਜਿਤ ਚਲਿਬੋ ਤਿਤ ਪ੍ਰਤਿ ਜਾਤੇ । ਬੀਬਨਿ 
ਮਹਿ ਘਰ ਘਰ ਦਿਸ਼ਿ ਦੋਊ । ਦਰਸਤਿ ਨਮੋ ਕਰਤਿ ਸਭਿ ਕੋਊ ॥੩੪॥ 
ਭੀਰੀ ਗਲੀ ਕਿਤਿਕ ਤਹਿੰ ਆਈ.ਗੁਰੁ ਜਾਮੋ ਦੁਹਦਿਸ਼ਿ ਲਗਿ ਜਾਈ। 
ਜਿਨਿ ਕੋ ਡੀਲ ਸਰੀਰ ਬਡੇਰਾਂ । ਪੁਨ ਜਾਮਾ ਬਹੁ ਪਾਲਨਿ ਕੇਰਾ॥੩੫॥ 
ਭੀਰੀ ਬਹੁਤ ਬੀਬਿਕਾ ਸੋਈ । ਯਾਂਤੇ ਦੁਹੁ ਦਿਸ਼ਿ ਲਾਗਤਿ ਜੋਈ । ਤਬਿ 
ਸੁੰਦਰ ਨੇ ਬਾਕ ਬਖਾਨਾ । “ਇਹ ਗੁਰੁ ਰਾਮ ਦਾਸ ਉਦਪਾਨਾ?॥ ੩੬॥ 
ਭਹਿੰ ਚਰਨਾਂਮ੍ਰਿਤ“ ਲੋ ਕਰਿ ਚਾਲੇ । ਦੇਖਿ ਚੁਬਾਰੇ ਪੁੰਨ“ ਬਿਸਾਲੇ । ਏਕ 
ਕਿਲਕ ਤਹਿ ਕੌਧ ਮਝਾਰਾ । ਗਡਵਾਯਹੁ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰ ਉਦਾਰਾਂ ॥ ੩੭ ॥ 
ਨਿਸ ਦਿਨ ਖਰੇ ਰਹਤਿ ਤਪ ਕਰਤੇ । ਬਕਤਿ ਹੋਤਿ ਤਬਿ ਤਾਂਹਿ ਪਕ- 
ਰਿਤੇ । ਸੌ ਤੇ ਅਧਿਕ ਬਰਖ ਬਯ ਤਨ ਕੀ । ਦੇਹਿ ਜਰਜਰੀ ਭੂਤ? ਸੁ 
ਜਿਨਿ ਕੀ ॥ ੩੮॥ ਤਊ ਪ੍ਰੀਤਿ ਜਿਨ ਕੀ ੩੫ ਮਾਂਹੀ । ਰਿਸ ਪ੍ਰਸੈਨਤਾ 
"ਪੋੜੀਆਂ। ਤਰ ਗਲੀ। ਬਬਹੁਤੇ ਪੇਲਿਆਂ ਦਾ। 'ਪੂਹੀ ਹੈ। “ਉਸ ਪੂਗੇ ਦਾ ਚੁਲੀ ਭਰ ਜਲ 
ਪੀਤਾ । ਕਿਸੇ ਪਵਿੱਤ ਬਾਉਂ ਤੇ ਚੁਲੀ ਭਰ ਜਲ ਲੈਣ ਨੂੰ ਚਰਣਾਂਮ੍ਰਿਤ ਕਹਿ ਦੇਂਦੇ ਹਨ । ਵਿਹ 
ਮੁਹਾਵਰਾ ਪੈ ਚੁਕਾ ਹੈ । ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ “ਚੁਲੀ--ਅੰਮੂਤ ਤੇ “ਚਰਣ “ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇਗ ਢਰ 
ਇਹ ਇੱਕੋ ਪਢ ਬਛ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। $ਪਵਿਤ੍ਰ । ?ਬੂਢਾਪੇਂ ਵਾਲੀ। 



ਸ਼ੀ, ਗੂਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੩੮੭੪) ਚਸੱਸ ੬ । ਸੱਟ ੨੨. 

ਨਿਸ਼ਫਲ ਨਾਂਹੀਨਮੋ ਕਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਹੇਰੰਤਿ। ਪੁਨ ਸੁੱਦਰ ਸੰਜਿਮਲਾ 
ਕਹਿ ਪ੍ਰੇਰਤਿ ॥੩੯॥ “ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੁ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰਿਆਈ। ਇਸ ਥਲ ਬੈਠਿ 

ਦਈ ਸੁਖਦਾਈ” । ਤਹਿੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿ ਅਧਿਕ ਅਨੰਦੇ । ਸੋ ਬਲ ਜੋਰਿ 
ਹਾਬ ਬਹੁ ਬੈਦ ॥ ੪੦ ॥ ਪੁਨ ਸੁੰਦਰ ਨੇ ਭਨਜੋ ਸੁਨਾਯੋ । ਜਹਾਂ ਜਨਮ 
ਤੁਮਰੇ ਪਿਤ ਪਾਯੋ । ਤਿਸ ਥਲ ਕੋ ਅਬਿ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਅਹਿ। ਇਹ ਪੁਰਿ 
ਅਪਨੋ ਪ੍ਰਥਮ ਬਿਚਰੀਯਹਿ1॥੪੧॥ ਰਾਇਬੇਲ” ਚੈਬੇਲੀ ਕੇਰਿ। ਲ੍ਯਾਯੋ 
ਮਾਲੀ ਫੂਲ ਘਨੇਰ । ਹੁਇ ਪ੍ਰਸੈਨ ਬਖਸ਼ਜੋ ਬਹੁ ਦਰਬਾਂ । ਲੇ ਸਭਿ ਬਲਿ 
ਪਰ ਅਰਪੈ ਸਰਬਾ ॥ ੪੨॥ ਪਿਤਾ ਜਨਮੇ ਕੋ ਸੁਥਲ ਨਿਹਾਰਾਂ । ਬੈਦਨ 
ਕੀਨਿ ਪ੍ਰੇਮ ਕੌ ਧਾਰਾ । ਗਨ ਫੁਲਨਿ ਕੇ ਭਰ ਕਰਿ ਅੰਜੁਲ । ਅਰਪਨਿ 
ਕਰੇ ਬਿਸੇਦ ਬਰ ਮੰਜੁਲ੯ ॥ ੪੩ ॥ ਫੂਲਨਿ ਮਾਲ ਲਈ ਜ ਚਵਾਈ। ਚੋਦ 
ਮੱਲ ਗੁਰੁ ਗਰ ਪਹਿਰਾਈ । ਤਿਸ ਤੇ ਬਧੀ ਅਧਿਕ ਹੀ ਲੋਭਾਂ । ਪਿਖਿ 
ਕਰਿ ਕਿਸਿ ਕੋ ਨਹਿ ਮਨ ਲੋਭਾ ॥ ੪੪॥ ਪੁਨ ਮੋਹਨ ਕੌ ਗਏ ਢੁਬਾਰੇ | 
ਸਦਰ ਬੈਦਨ ਕਰਤਿ.ਉਚਾਰੇ । “ਸ਼੍ਰੀ ਅਜਨ ਜੀ ਇਸ ਬਲ ਆਏ।ਲੈਬੇ 
ਗੁਰੂਬਾਨੀ ਸਮੁਦਾਏ ॥੪੫॥-ਮੋਹਨ ਤੇਰੇ ਉਚੇ ਮੰਦਰ-। ਗੌਰੀ ਛੋੜ 
ਉਚਾਰਜੋ ਸੁੰਦਰ”। ਸ਼ੀ ਹਰਿਗੋਵਿੰਦ ਤਬਿ ਮੁਸਕਾਏ । ਕਥਾ ਬਡਨਿ ਕੀ 
ਸੁਨਿ ਹਰਖਾਏ॥ ੪੬ ॥/ਸੁੰਦਰ, ਪੈਨ ਸਦਾ ਤੁਮ ਅਹੋ ! ਕਥਾਂ ਗੁਰਨਿ ਕੀ 
ਸਗਰੀ ਲਹੋ । ਅਪਰ ਸਥਾਨ ਮਾਨਨਿਯ ਜੋਇ। ਕਰਿਵਾਵਹੁ ਦਰਸ਼ਨ 
ਅਬਿ ਸੋਇ? ॥ ੪੭ ॥ ਸੁੰਦਰ ਬੈਦਤਿ ਹਾਂਥ ਬਖਾਨਾ ।“ਤੀਨ ਦੇਹਰੇ ਵਹਿਰ 

ਸਥਾਨਾਂ । ਤਿਨ ਕੋ ਭੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿ ਲੀਜੈ । ਜਾਤਾ ਸਫਲ ਬਡਿਨਿ 
ਕੀ ਕੀਜੈ” ॥੪੮॥ ਸੁਨਿ ਸਤਿਗੁਰ ਬੈਠੇ ਇਕ ਬਾਇ। ਤਯਾਰੀ ਹਿੜੁ 
ਕੁਟੈਬ ਸਮੁਦਾਇ । ਬਿਰੇ ਸਰਬ ਹੀ ਬਹੁ ਨਰ ਸਾਥਿ । ੜ੍ਰਿਪਤਹਿੰ ਨਹਿੱ, 

ਦਰਸਹਿਂ ਗੁਰੁ ਨਾਂਥ ॥ ੪੯ 1 ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗਿੰਥੇ ਖਸ਼ਟਮਿ ਰਾਸੇ 'ਟੋਇੰਦਵਾਲ ਪ੍ਰਸੰਗ 

ਬਰਨਨੇ ਨਾਮ ਏਕ ਬਿੰਸਤੀ ਅਸੂ ॥ ੨੧ ॥ 

੨੨. [ਰੋਇੰਦਵਾਲੋਂ ਕਰਤਾਰ ਪੁਰ] । 
ਦੋਹਰਾ ॥ ਸੁੰਦਰ ਠੀ ਮਾਤਾ ਤਬੈ ਭੱਲਕਨਿ ਬੈਸ ਬਥੂਨਿ“ । ਗਈ ਸਭਿਨਿ 
ਕੋ ਸਗ ਲੋ ਬੈਠਿ ਬੈਦਿ ਕਰ ਦੂਨਿ" ॥ ੧ ॥ ਚੌਪਈ ॥ ਸੁੰਦਰ ਚੋਦ ਮੱਲ ਕੇ 
ਮੈਮਤਿ% ਕਹਜੋ ਸਭਿਨਿ ਹੀ ਸਿਰ ਕਰਿ ਨੰਮ੍ਰਿਤਿ । ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਹੁ ਰਾਖਹੁ 
-ਚੈਦ ਮੱਲ ਜੀ । ਕਰਕੇਲ । $ਬਹੁਤ ਚਿੱਟੇ ਤੇ ਉੱਜਲ। “ਭਲੇ ਬੈਸ ਦੀਆਂ ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ ਨੂੰ । 
ਪਦੇਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਝੇਠੀ । $ਅਨ੍ਰਸਾਰ੍ । 



ਸ਼ੀ ਗੂਰੋ ਪੂਤਾਂਪ ਸੂਰਜ । (੨੮੭੫) ਰਾਸਿ ੬ । ਅਸ਼ੂ੨੨, 

ਨਿਜ ਡੇਰਾ । ਕੀਜਹਿ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਬਸੇਰ॥ ੨॥ ਇਸ ਥਲ ਤੁਮਰੇ ਹਹੋ 
ਪਿਤਾਮਾ । ਬਹੁਤ ਬਰਖ ਲਗਿ ਕੀਨੇ ਧਾਮ । ਬਹੁਰ ਆਪ ਕੇ ਪਿਤ ੧੩ 
ਆਵੈ" । ਮਾਸ ਦੁ ਮਾਸ ਸੁ ਬਾਸ ਬਿਤਾਵੈਂ” ॥੩॥ ਤਿਮ ਹੀ ਤਮ ਭੀ ਮੈਲ 
ਰਖੀਜੇ । ਸੁਖ ਸੋਂ ਬਾਸ ਆਪਨੇ ਕੀਜੈ।ਸੁਨਿ ਸਭਿਹਿਨਿ ਤੇ ਗੁਰੂਕ੍ਰਿਪਾਲ। 
ਬੋਲੇ ਦੋੜਿ ਅਨੰਦ ਬਿਸਾਲ ॥੪॥ “ਹਮਰੀ ਤੋ ਇਸ ਥਲ ਬਨਿਯਾ[੮”। 
ਬਡੇ ਭਏ ਗੁਦੁ ਅਮਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ" । ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਟਾਖ ਵਹਾਂ ਤੇ ਪਾਇ। ਕੀਟੀ 
ਤੇ ਗਜਰਾਜ ਬਨਾਇ ॥੫॥ ਜਿਸ ਕੇ ਬਡੇ ਭਾਗ ਜਗ ਹੋਇ । ਬਸਿ ਪੁਰਿ 
ਤੂਮ ਕੋ ਸੇਵਹਿ ਸੋਇ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਅਮਰ ਬੇਸ ਕੀ ਸੇਵ। ਕਰਨਿ ਚਹੋਂ' ਚਿਤ 
ਮੈ' ਨਿਤ ਏਵਾ“॥੬॥ ਗੁਰੂ ਹੁਤੇ ਸਭਿ ਸ਼ਾਂਤਿ । ਸਰੂਪ। ਜਿਨ ਕੇ ਅਚਰਜ 
ਚਲਿਤ ਅਨੂਪ । ਮੋਹਿ ਸੈਂਗ ਭਾ ਤੁਰਕਨਿ ਦ੍ਰੈਖਯਾਂਤੇ ਸੇਨਾਂ ਸੈਗ ਵਿਸ਼ੇਖ 
॥੭॥ਰਹਨਿ ਬਨੈ' ਨਦਿੰ,ਰਹਜੋ ਬਿਚਾਰੋ5ਸੁਭਟ ਰੁ ਸੈਗੜਿ ਮੈਗ ਹਜ਼ਾਹੋਂ”। 
ਸੁਨਿ ਗੁਰੁ ਤੇ ਪੁਨ ਇਨਹੁੰ ਉਚਾਰਾ । ਜਥਾ ਜੋਗ ਹੈ ਬਾਕ ਤੁਮਾਰਾ ॥੮॥ 
ਤਉ ਆਪਿ ਕੋ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰਾ। ਤਿਨਿ ਕੌ ਰਹਨਿ ਉਚਿਤ ਨਿਰਧਾਰਾ । 
ਕ੍ਰਿਪਾ ਧਾਰਿ ਇਸ ਬਾਨ ਰਖੀਜੈ । ਜਹਿੰ ਬਹੁ ਬਸਹੁ ਬੁਲਾਵਨਿ ਕੀਜੈ? ॥ 
੯॥ ਦੇਖਿ ਪ੍ਰੇਮ ਸਭਿ ਕੋ ਤਿਸ ਕਾਲ॥ਰਖਨਿ ਕੁਟੈਬ ਸੁ ਮਾਨਿ ਕ੍ਰਿਪਾਲਾ। 
ਕੋੜਿਕ ਦਾਸੀ ਦਾਸ ਸਮੇਤ।ਕਹਜੋ“ਸਭਿਹਿ ਰਹਿ ਝੁਮਹਿੰ ਨਿਕੇਤ॥੧੦॥ 
ਇਹ ਮਸਲਤਿ ਕਹਿ ਸਭਿਹਿਨਿ ਸਾਬਿ(ਚਲੇ ਵਹਿਰ ਪੁਰਿ ਤੇ ਗੁਰੁ ਨਾਖ। 
ਸੁੰਦਰ ਚੈਦਮੱਲ ਹਰਖਾਏ । ਕਹੜਿ ਸੁਨਤਿ ਬਚ ਸ਼ੈਗਿ ਸਿਧਾਏ ॥ ੧੨॥ 
ਤੀਨ ਦੇਹੁਰੇ ਤੀਰ ਬਿਪਾਸ।ਪਗ ਸੋਂ ਗਏ ਗੁਰੂ ਤਿਨ ਪਾਸਾਂ । ਪਿਤ ਮਾਤ 
ਭਾਨੀ ਅਸਥਾਨ” । ਕੀਨਿ ਬੈਦਨਾ ਧਰਿ ਮਨ _ਧਕਾਨ ॥ ੧੨॥ ਪੁਨ ਗੁਰ 
ਅਮਰ ਬਾਨ ਕਰਿ ਨਮੋਲੇ ਕਰਿ ਨਾਮ ਸਿਮਰਿ ਭਿਹ ਸਮੋਸ਼੍ਹੀ ਗੁਰੁ ਰਾਮ- 
ਦਾਸ ਥਲ ਬੈਦੇ । ਖਰੇ ਹੋਇ ਪੁਨ ਪਿਖਤਿ ਮੁਕੋਦੇ ॥੨੩॥ ਪੱਤ੍ਰ ਪਰੇ ਤਰੁ 
ਖਗ ਬਿਠ ਕੇਰੇ" । ਬਢਨੀ' ਭੀ ਨਹਿ ਕਿਨਹੁਂ ਵੇਰੇ।ਕਹਜੋ ਕਿ (ਸਿੱਖ 
ਸਾਧ ਇਹ ਥਾਨ।ਕਯੋਂ ਨਹਿ ਕਰਯੋ ਖਿਠਵਨਿ ਅਨਿ?॥੧੪॥ਯਾਂਤੇ ਸਮੈਂ 
"ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸਨ । “ਵੱਸਕੋ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਸਨ । “ਮੁੱਢ । “ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਪਾ 
ਨਾਲ਼ । “ਇਵੇਂ ਹੀ । $ਮੇਂ 1 ਵਿਚਾਰ ਚੁੱਕਾ ਹੰ । “ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਭਾਨੀ 
ਦੇ ਸਥਲ। ਰੰਡੀ ਦੇ ਪੰਛੀਅੰ ਦੀਆਂ ਵਿੱਠਾ ਪਈਆਂ ( ਹੋਈਆਂ ਦੇਬੀਆਂ )। 
੨ । 



ਸੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ। ____( ੨੮੭੬) ਚਸਿ ੬। ਅਸੂ ੨੨, 
ਪਾਇ ਕਰਿ ਏਹਿ । ਨਈ ਬਿਪਾਸ' ਨਿਜ ਬਿਚ ਲੋਹਿ? । ਅਸ ਕਹਿ ਲਿਯੋ 

ਮੰਗਾਇ ਤੁਰੋਗਾ । ਭਏ ਅਰੂਢਨਿ ਸ਼ੋਭਤਿ ਅੰਗਾਂ ॥ ੧੫॥ ਪਿਖਿ ਸੁੰਦਰ 
ਸੁੰਦਰ ਸੁਖਕੌਦ । ਚੋਦ ਮੱਲ ਮੁਖ ਚੋਦ ਅਨੰਦ । ਦੁੰਦ ਬੰਦਿ ਕਰ ਪਦ 
ਅਰਬਿੰਦ । ਬੈਦਤਿ ਭੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ' ॥੧੬॥ ਬਿਛਰ ਨ ਸਕਹਿ 
ਪ੍ਰੇਮ ਚਿਤ ਗਾਢੇ । ਭਨੇ ਗੁਰੂ';ਨਹਿੰ ਹੋਵਤਿ ਠਾਂਢੇ'। ਕਹਿ ਕਰ ਤਰਨੀ” 

ਨਿਕਟਿ ਹਕਾਰੀ। ਢਢੇ ਤੁਰਤ ਹੋਵਨਿ ਹਿਤ ਪਾਰੀ ॥ ੧੭ ॥ ਦੋਨਹੁੰ' 
ਸੈਗ ਸੁ ਨੌਕਾ ਚਵੇ।-ਹਟਹਿੰ ਪਾਰ ਤੇ-ਆਨੰਦ ਬਦਢੇ । ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਦਿੱਤਾ 
ਸ਼ੈਗ ਸੁਹਾਇ । ਤਰੀ ਅਪਰ ਪਰ ਭਟ ਸਮੁਦਾਇ ॥ ੧੮ ॥ ਪ੍ਰੇਰੀ ਸਰਿਤਾਂ 
ਮਹਿ ਬਰ ਤਰਨੀ£ । ਪਿਖਿ ਨਿਰਮਲ ਜਲ ਮਹਿਮਾ ਬਰਨੀ । ਮੱਛ ਕੱਛ 
ਜਲ ਜਤੁ ਬਿਸਾਲਾਂ । ਤੀਰ ਅਲੰੜ੍ਰਿਤ ਸਾਰਸ ਜਾਲਾ” ॥੧੯॥ ਤਰੇ ਤੁਰਤ 
ਤਰਨੀ ਪਰ ਤੀਰ । ਉਤਰੇ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਗੋਵਿੰਦ ਧੀਰ । ਸੁੰਦਰ ਚੋਦ ਮੱਲ੍ਯ 
ਕੇ ਸਾਬ । ਬਹੁ ਬਿਧਿ ਭਾਉ ਧਾਰਿ ਕਰਿ ਨਾਬ॥ ੨੦॥ ਕਰੇ ਹਟਾਵਨਿ 
ਨਮੋ ਕਰੇਤੇ । ਪੁਰਿ ਕੋ ਆਏ ਗੁਨ ਬਰਨੰਤੇ । ਉਤ ਸਤਿਗੁਰੁ ਦੇ ਦਰਬ 
ਮਲਾਹ । ਪ੍ਰਸਥਾਨੇ ਮਾਰਗ ਕੇ ਮਾਂਹੂ ॥ ੨੧॥ ਉਤ ਕੌਲਾਂ ਜਬਿ ਗੁਰੂ 
ਪਠਾਈ । ਤਬਿ ਤੇ ਬਕਧੰਧ” ਦੇਹਿ ਉਪਜਾਈ । ਦਿਨ ਪ੍ਰਤਿ ਬਾਧੇ ਭ 
ਬਿਮਾਰੀ । ਗੁਰ ਕੌ ਪ੍ਰੋਮ ਰਿਦੇ ਨਿਤ ਭਾਰੀ ॥ ੨੨॥ ਸਿਮਰਤਿ ਦਿਨ ਮਹਿ 
ਭੋਜਨ ਤਜਾਗਾ । ਨਿਸਾਂ ਨੀਂਦ ਨਹਿ ਮਨ ਅਨੁਰਾਂਗਾਂ । ਪਰੀ ਰਹੈ ਛਾਦਨ 
ਮੁਖ ਕਰੈ । ਦੀਰਘ ਸ੍ਰਾਸ ਬ੍ਰਿਹਾ ਤੇ ਭਰੈ ॥ ੨੩ ॥ ਗੁਰ ਮੂਰਤਿ ਮਹਿ ਮਨ 
ਲਯ ਲੀਨ । ਰਿਦੇ ਬਿਸੂਰਤਿ ਬਹੁ ਦੁਖ ਭੀਨ ।-ਪਰਜੋ ਜੋਗ ਭਾ ਬਿਘਨ 
ਬਿਸਾਲਾ। ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਤਰਵੈਤਿ ਬਿਹਾਲ॥੨੪॥ੜ੍ਰਿਪਾ ਧਾਰਿ ਕਬਿ ਦੇਹਿ 
ਦਿਖਾਈ । ਬਿਛੁਰਨ ਤੇ ਪ੍ਰਾਨ ਨ ਛੁਟਿ ਜਾਈਂ-। ਭਯੋ ਰੋਗ ਤਨ ਵਧਤਿ 
ਬਿਲੌਦਾ । ਬਹੁਰ ਬ੍ਰਿਹਾ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਗੋਵਿੰਦਾ ॥ ੨੫॥ ਸੂਖਮ ਅੰਗੀ ਭਈ 
ਲਚਾਰੀਦੇਹੁਦਰਸ ਪ੍ਰਕੁ ਮਰਿਬੇ ਵਾਰੀ। ਘਟ ਘਟ ਕੇ ਤੁਮ ਅੰਤਰਜਾਮੀ। 
ਜਾਨਹੁ ਮੋਹਿ ਰਿਦੇ ਕੀ ਸ੍ਹਾਮੰ॥੨੬॥ਕਜੋਂ ਨ ਦੇਤਿ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕੁਆਇ/)। 

੧ਦੇਵੇ' ਹੱਥ ਜੋੜਕੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਗੋਇੰਦ ਜੀ ਦੇ ਚਰਣਾਂ ਕਵਲਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ । "ਗੁਰੂ ਜੀ 
ਤਾਂ (ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਜਾਣ ਵਾਸਝੇ) ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ । “ਪਰ (ਓਹ) ਖੜੇ ਨਹੀ” ਹੁੰਦੇ (ਭਾਵ 
ਨਾਲ ਹੀ ਟੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ) । $ਏੜੀ । “ਭਾਵ, ਮੁੰਦਰ ਜੀ ਤੇ ਚੈਦ ਮੱਲ ਜੀ । #ਸੂਹਣੀ ਬੇੜੀ । 
?ਕੈਢਾ ਸਮੂਹ ਸਾਰਸ ਪੰਡੀਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੋਡ ਰਿਹ ਹੈ । 'ਹੌਗ । ਵਧਦੀ ਗਈ । 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ! (੨੮੭੭) ਰਾਸਿ ੬ । ਅੱ ੨੨. 
ਅੰਤ ਸਮਾਂ ਮਮ ਜਾਨਜੋ ਜਾਇ । ਲਾਖਹੁਂ ਦਾਸ ਕਾਮਨਾ ਪਾਵੈ । ਸ਼ਰਧਾਂ 
ਧਰਿ ਗੁਰੂ ਗੁਨ ਗਾਵੈ ॥ ੨੭॥ ਮੋਹਿ ਭਰੋਸ' ਰਾਵਰ ਕੇਰਾ। ਬਨਹੁ 
ਸਹਾਇ ਅੰਤ ਕੀ ਬੇਰਾ । ਮੁਝ ਜੀਵਤਿ ਕੌ ਦਰਸ ਦਿਖਾਵਹੁ । ਅਧਿਕ 
ਤ੍ਰਿਖਤਿ ਕੋ ਸੁਧਾ ਪਿਆਵਹੁ ॥੨੮॥ ਗਨ ਤੁਰਕਨਿ" ਰਣ ਦੀਰਘ ਹੋਈ। 
ਲਖਿ ਨ ਜਾਇ; ਸੁੱਧ ਪਠੀ-ਨ ਕੋਈ । ਪ੍ਰਿਯ ਦਾਸਨ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪੜਾਰੇ ! 
ਆਵਹੁ ਦਿਹੁ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ ਬਾਰੇਗ੨੯॥ ਇਿੱਤਕਾਦਿਕ ਸਿਮੇਰੜਿ ਦਿਨ 
ਰੈਨ । ਨਿਸ ਦਿਨ ਚਲਜੋ ਜਾਤਿ ਜਲ ਨੈਨ । ਇਮ ਕੌਲਾਂ ਕੀ ਗਤਿ ਗੁਰੁ 
ਜਾਨਿ ।-ਸਮਾਂ ਸਮੀਪ ਤਜਨਿ ਕੋ ਪ੍ਰਾਨ ੩੦ ॥ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਉ' ਜੀਵੜੀ 
ਜਾਇ। ਮੋਹਿ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਅਤਿ ਅਕੁਲਇ-1 ਹਯ ਕੋ ਪ੍ਰੇਰਤਿ ਤੂਰਨ ਚਾਲੋ। 
ਪੈਂਦੇ ਖਾਨ ਆਦਿ ਭਟ ਨਾਲੇ ॥ ੩੧ ॥ ਬਿਧੀਆ ਜਾਤੀਮਲਕ ਸੁ ਬੀਰ । 
ਰਣਿ ਬਾਤਨਿ ਕਰਤੇ ਚਲਿ ਧੀਰ । ਜਿਮ ਜਿਮ ਹਤੇ ਮੁਗ਼ਲ ਅਰੁ ਖਾਨ । 
ਜਿਤਿਕ ਸੁਭਟ ਅਪਨੇ ਤਜਿ ਪ੍ਰਾਨ ॥੩੨॥ ਚਾਰ ਘਟੀ ਦਿਨ ਜਬਥਿ ਰਹਿ 
ਗਇਉ । ਪੁਰਿ ਕਰਤਾਰ ਦਿ੍ਸ਼ਟਿ ਤਬਿ ਅਇਊ। ਅੰਤਰ ਭਏ ਪਰਸ 
ਗੁਸਾਈ । ਬੈਦਤਿ ਦੇਖਿ ਦੇਖਿ ਸਮੁਦਾਈ ॥ ੩੩ ॥ ਪਨੁੰਦੇ ਪ੍ਰਥਮੇ 'ਖੈਮ 
ਅਸਥਾਨ । ਉਤਰੇ ਹਯ ਤੇ ਗੁਰ ਭਗਵਾਨ । ਬੋਦਨ ਕਜ਼ਿ ਬੈਠੇ ਹਰਖਾਏ। 
ਸੁਨਿ ਸੋਢੀ ਨਰ ਗਨ ਜੁਤਿ ਆਏ” ॥੩੪ ॥ ਧਰਿ ਧਰਿ ਕਰਿ ਪਰਸਾਦਿ 
ਅਗਾਰੀ । ਆਇ ਸਭਿਨਿ ਪਦ ਬੈਦਨ ਧਾਰ) ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਅਖਿਲਨਿ 
ਸੋਂ ਕੀਨਿ । ਜਥਾ ਜੋਗ ਆਦਰ ਕੋ ਦੀਨਿ ॥ ੩੫॥ ਇਕ ਘਫਿਕਾ ਲਗ 
ਆਵਤਿ ਰਹੇ। ਸਾਦਰ ਮਾਧੁਰ ਬਾਕਨਿ ਕਹੇ । ਜਹਿੰ ਕੌਲਾਂ ਉਰ ਦੁਖੀ 
ਬਿਚਾਰੀ । ਸਿਮਰਤਿ ਨਿਸ ਦਿਨ ਪ੍ਰੀਤੀ ਧਾਰੀ॥੩੬॥ ਤਹਾਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਤੁਰਤ 
ਹੀ ਹੋਏ । ਕੌਲਾਂ ਕੌਲ ਨੇਤ ਕਰਿ ਜੋਏ। ਉਦਤਿ ਉਠਨਿ ਕੌ, ਉਠਯੋ ਨ 
ਜਾਈ । ਬੋਲਯੋ ਚਹਿ, ਨ ਬੋਲ ਮੁਖ ਆਈ॥੩੭॥ਦੁਰਬਲ ਤਨ ਝ੍ਰ ਝੰਝਰ 
ਹ੍ੋਵਾਂ' । ਪੀਰੋ ਰੋਗ ਬਦਨ ਕੋ ਜੋਵਾ । ਤਤਛਿਨ ਢਿਗ ਹ੍ਰੈ ਗੁਰੂ ਹਣਾਈ"। 
ਬਠੇ ਤਿਸ ਢਿਗ ਧੀਰ ਬੰਧਾਈ॥੩੮॥ਕਿਤਿਕ ਦੇਰਿ ਮਹਿ ਹਾਥ ਨਿਕਾਰੇ। 

“ਬਹੁਤੇ ਤੁਰਕਾਂ ਨਾਲ । “ਜਾਣਿਆਂ ਨਹੀਂ' ਜਾਂਦ (ਕੀ ਹੋਇਆ) । $ਸੋਢੀ ਬਹੁਤ ਆਦਮੀਆਂ 
ਸਮੇਤ ਆਏ । ਏਉਠਣਾਂ ਤਾਂਘਦੀ ਹੈ । “ਦੁਰਬਲ ਸਰੀਰ ਝੂਰ (=ਲਿੱਸਾ ਹੋਕੇ) ਖੈਬਰ (=ਜਾਲੀ 
ਵਾਂਡੂੰ ਪਤਲਾ) ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ । (ਅ) “ਬੂਰ ਬੈਬਜ਼” ਤੋਂ ਡਾਵ ਮਾਸ ਦੇ ਬੁੱਢਾ ਹੋਕੇ ਬੁਰੀਆਂ ਪੇਡ 
ਦਾ ਬੀ ਹੈ । “ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ (ਉੱਠਣੇ 2) ਹਟਾਈ ) 



ਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੨੮੭੮ ) ਰਾਸਿ ੬ । ਅੱਸੂ ਕੈ੨, 

ਚਰਨ ਕਮਲ ੫ਪਰਸਤਿ ਹਿਤ ਧਾਰੇ। ਬਹੀ ਬਿਲੋਚਨ ਤੇ ਜਲ ਧਾਰ।ਧਾਰਾਂ 

ਧੀਰਜ ਬਾਕ ਉਚਾਰਾਂ ॥ ੩੯ ॥ “ਸਭਿ ਜਾਨਭਿ ਮਮ ਚਿਤ ਕੀ ਜੇਤੀ । 

ਕਹਾਂ ਕਹੋਂ ਮੈਂ ਤੁਮਰੇ ਸੇਤੀ" । ਜਾਨਿ ਦੀਨ ਕੀ ਦਸ਼ਾ ਕ੍ਰਿਪਾਲਾ। ਆਇ 

ਦਰਸ ਦੀਨਸਿ ਇਸ ਕਾਲਾ॥੪੦॥ਕੌਨ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਮ ਬਿਨ ਹੈ ਮੇਰਾ ਨਸੁਖ 

ਦਖ ਬਿਖੈ ਅਲੌਬ ਬਡੇਰਾ।ਸਿਮਰਤਿ ਨਿਸ ਦਿਨ ਨਾਮ ਤੁਮਾਰਾ। ਬਯਾਕਲ 

ਬਿਹ ਨੇ ਕੀਨਿ ਉਦਾਰਾ॥੪੧॥ ਅਬਿ ਮੈਂ ਨਿਕਟਿ ਨਿਹਾਰੋ' ਮਰਨ॥ਦੀਨਿ 
ਦਰਸ, ਕੀਨਸਿ ਬਿ੍ਹੁ ਹਰਨਾ । ਅਬਿ ਨਹਿ ਚਿੰਤ,ਮਰੋਂ ਇਸ ਕਾਲ।ਪੁਰੀ 
ਕਾਮਨਾ ਆਨਿ ਕ੍ਰਿਪਾਲਾ' ॥੪੨॥ ਸੁਨਿ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਗੋਵਿੰਦ ਬਖਾਨਾ। “ਸਮਾਂ 

ਮਰਨ ਕੌ ਤਵ ਨਿਯਰਾਨ' । ਸਿਮਰਨ ਕਰਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੇਰ । ਆਨਿ 

ਮਿਲਜੋ ਤੋ ਕੋ ਬਿਨ ਦੇਰਾਂ ॥੪੩॥ ਤੋਹਿ ਪ੍ਰੇਮ ਨੇ ਫਿਕਨਿ ਨ ਦਏ । ਯਾਂਤੇ 

ਸਕਲ ਕਾਜ ਤਜਿ ਅਏ। ਚਾਰ ਘਟੀ ਜਬਿ ਦਿਨ ਰਹਿ ਕਾਲੀਤਬਿ ਤਨ 

ਤੁਵ ਪ੍ਰਾਨਨਿ ਤੇ ਖਾਲੀ ॥ ੪੪ ॥ ਤਬਿ ਲਗਿ ਸਿਮਰਹੁ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਾਂ । 

ਭਵ ਸਾਂਗਰ ਤੇ ਭਯੋ ਉਧਾਰਾਂ । ਪ੍ਰਥਮ ਜਨਮ ਕੀ ਤੂੰ ਬਡਿਭਾਗਨਿ।ਹਮਰੇ 
ਬਿਥੈ ਭਈ ਅਨੁਰਾਗਨਿ ॥ ੪੫ ॥ ਬਹੁਰ ਨ ਹੋਇ ਜਗਤ ਮਹਿੰ ਫੇਰਾ । 

ਭਯੋ ਉਧਾਰ ਦੁਖਨ ਤੇ ਤੇਰਾਂ । ਕਛੁ ਨਹਿ ਚਿੰਤ ਧਰਹੁ ਉਰ ਮਹੀਅ।ਪੈਨ 

ਜਨਮ ਉੱਤਮ ਪਦ ਲਹੀਆ? ॥ ੪੬ ॥ ਦੋਇ ਘਟੀ ਲਗਿ ਬੈਠੇ ਰਹੇ । 

ਇੱਤਯਾਦਿਕ ਸੁਨਿ ਅਰੁ ਬਹੁ ਕਹੇ । ਧੀਰਜ ਦੀਨਿ ਚਰਨ ਛੁਟਕਾਵਤਿ । 

ਨਹਿ ਛੋਰਤਿ ਪੁਨ ਪੁਨ ਉਰ ਲਾਵਤਿ ॥੪੭॥ “ਹੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਮਰੇ ਪਗ 

ਪੜਾਰੇ । ਨਹਿ ਤਯਾਂਗੰਨ ਚਿਤ ਚਹਿਤਿ ਹਮਾਰੇ? । ਬਾਰਿ ਬਾਰਿ ਮੁਖ ਪਰ 
ਕੋ ਫੇਰਤਿ । ਤ੍ਰਿਪਤ ਨ ਹੋਭਿ ਰੂਪ ਗੁਰੁ ਹੇਰਤਿ ॥ ੪੮॥ ਆਸ੍ਰਾਸਨਿ 

ਦੀਰਘ ਤਬਿ ਕੀਨੋ ਅੰਤ ਸਮਾਂ ਜਬਿ ਮੇਰੋ ਚੀਨੋ । ਸਨਮੁਖ ਮਮ ਬੈਠਹੂ 
ਤਬਿ ਆਇ। ਤੁਮ ਦੇਖਤਿ ਹੀ ਪ੍ਰਾਨ ਸਿਧਾਇ ॥ ੪੯॥ ਇਹ ਬਿਨਤੀ 
ਮੇਰੀ ਸੁਨਿ ਲੀਜੈ । ਤੁਮ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਬਡ ਕਰੁਨ/ ਕੀਜੈ? । ਸੁਨਿ ਗੁਰ ਕਹਯੋ 

ਆਇ ਤੁਵ ਪਾਸ। ਰਹੁ ਅਨੰਦ ਮਹਿੰ, ਚਿੰਤ ਬਿਨਾਸਿ7॥੫੦॥ ਕਹਿ ਕਰਿ 

ਇਮ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਗੋਵਿੰਦ । ਨਿਕਸੇ ਵਹਿਰ ਜਹਾਂ ਨਰ ਬ੍ਰਿੰਦ । ਬੈਠਿ ਸਭਿਨਿ 
ਮਹਿ ਦਰਸ਼ਨ _ਦੀਨਿ । ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਬੀਰ ਪ੍ਰਬੀਨ ॥ ੫੧ ॥ 
ਬਿਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੂਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਿੰਥੇ ਖਸਟਮਿ ਰਾਸੇ 'ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰ ਪੁਰ ਆਗਵਨ' ਪ੍ਰਸਗ ਰਨਨੇ ਨਾਮ ਦ੍ਰੋਬਿੰਸਤੀ ਅੰਸੁ ॥ ੨੨ ॥ 
ਆਸ <=-<<੬ਵਦਾ 

੧ਆਪ ਨਾਲ । “(ਗੂਰੂ ਜੀ ਨੇ) ਬੜਾ ਦਿਲਾਸਾ ਦਿੱਤਾ (ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਬੋਲੀ) । 



ਸਰੀ ਗੁਰ ਪੁਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੨੮੭੯) ਰਾਸਿ ੬ । ਅੱਸੂ ੨੩. 
੨੩. [ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਿਕਾਰ । ਕਉਲਾੰ ਪੂਤਿ ਉਪਦੇਸ਼] । 

ਦੋਹਰਾ ॥ ਬੈਮ ਅਰਗਰੀ ਬੈਠਿ ਕਰਿ ਸਤਿਗਰ ਲਾਇ ਦਿਵਾਨ । ਆਇ 
ਰਬਾਬੀ ਦਿਗ ਥਿਰੇ ਕਰਯੋ ਸ਼ਬਦ ਕੋ ਗਾਨ ॥ ੧ ॥ ਚੌਪਈ ॥ ਜ੍ਯੋਂ ਜਜੋਂ 
ਪੁਰਿ ਮਹਿ ਗਰ ਸਧਿ ਹੋਈ।ਤਜੋ' ਤਯੋ' ਚਲਜੋ ਆਇ ਸਭਿ ਕੋਈ। ਅਰਪਿ 
ਅਕੋਰਨਿ ਸੀਸ ਨਿਵਾਵੈਂ । ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਹਿ ਮੋਦ ਉਪਜਾਵੈਂ ॥ ੨॥ 
ਕ੍ਰਿਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਿ ਤੇ ਦੇਖਨ ਕਰੈਂ । ਸਭਿ ਕੀ ਮਨੋ ਕਾਮਨਾ ਪੁਰੈਂ । ਸੈਧਯਾ 
ਸੋਦਰ ਲਗਿ ਤਹਿੰ ਬਿਰੇ । ਕੋਗ ਪਾਇ ਬੈਦਨ ਕੋ ਕਰੇ ॥੩॥ ਉਠਿ ਸਤਿ- 
ਗੁਰੁ ਡੇਰੇ ਮਹਿ ਆਏਰੁਚਿ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸਨ ਕਉ ਖਾਏ। ਮ੍ਰਿਦੁਲ ਸੇਜ 
ਪਰ ਬਿਰੇ ਗੁਸਾਈ । ਸੁਪਤਿ ਜਥਾ ਸੁਖ ਰਾਤਿ ਬਿਤਾਈ ॥੪॥ਰਹੀ ਜਾਮ 
ਜਾਮਨਿ ਦੁਇ ਘਰੀ । ਉਠਿ ਕਰਿ ਸੌਚ ਸਰਬ ਹੀ ਕਰੀ । ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ 
ਇਕ ਕੂਪ ਬਨਾਯੋ । ਸ਼ਕਰਰੀਗ ਤਿਹ ਨਾਮ ਬਤਾਯੋ ॥ ੫॥ ਹਿਤ ਇਸ਼- 
ਨਾਨ ਗਏ ਤਿਸ ਥਾਨ । ਲੇਕਰਿ ਸੈਗ ਦਾਸ ਬੁਧਿਵਾਨ । ਬੈਦਨ ਕਰਿ 
ਮੱਜਨ ਤਹਿ ਕੀਨਿ । ਬੈਠੇ ਧਰਿ ਕੌ ਧਯਾਨ ਪ੍ਰਬੀਨ ॥੬॥ ਨਿਜ ਸਰੁਪ ਕੋ 
ਚਿਤਵਨ ਕਰਿਤੇ । ਬਹੁਰ ਗੁਰੂ ਬਾਨੀ ਕੋ ਰਰਤੇ । ਆਦਿ ਸੁਖਮਨੀ ਉਚੇ 
ਸੁਰ ਤੇ । ਕਰਤਿ ਪਾਠ ਕੋ ਪ੍ਰੀਤੀ ਉਰ ਤੇ॥੭॥। “ਸਿੱਖਯਨਿ ਕੇਰਿ ਉਧਾਰਨ 
ਕਾਰਨ । ਪਰਹਿ ਰੀਤਿ” ਇਮ ਕਰਹਿ ਉਚਾਰਨ । ਤਹਿ ਬੈਠੇ ਪ੍ਰਾਤੀ ਹੁਇ 
ਗਈ । ਦਸਹੂੰ ਦਿਸ਼ਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੁਤਿ ਭਈ ॥੮॥ ਆਇ ਰਬਾਬੀ ਚੌਂਕੀ 
ਕੀਨਿ । ਗਾਇ ਬਿਲਾਵਲ ਰਾਗ ਪਬੀਨ । ਕਿਤਿਕ ਦੇਰ ਲੋ ਲਗੜੋ 
ਦਿਵਾਨ । ਪਰਜੋ ਸ਼ਬਦ ਕੋ ਭੌਗ ਸੁ ਜਾਨ ॥੯॥ ਆਇ ਲਾਂਗਰੀ ਬਿਰਜੋ 
ਅਗਾਰੇ । “ਮਹਾਂਗਾਜ਼ ! ਹੈ ਤਕਾਰ ਅਹਾਰੇ। ਕਹਯੋ“ਆਨ””, ਸੋ ਤਤਛਿਨ 
ਖਾਯੋ । ਇਤਨੇ ਮਹਿ ਇਕ ਸਿਖ ਚਲਿ ਆਯੋ ॥ ੧੦ ॥ “ਸੁਨੀਅਹਿ ਗੁਰੂ 
ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ !। ਸੈਤ ਧੇਨੁ ਰੱਛੜਾ ਤੁਮ ਕਾਜ । ਇਸ ਥਲ ਤੇ ਕੋਹਰਿ 
ਇਕ ਨੌਰੇ । ਮਾਰਤਿ ਹੈ ਨਿਤ ਜੀਵ ਘਨੇਰੇ ॥੧੧॥ ਮਹਿਖੀ ਗਊ ਸਮੂਹ 
ਨਿਕੇਂਡ” । ਗਯੋ ਪ੍ਰਾਤ ਮੈਂ ਚਾਰਨ ਹੇਤ । ਗੋ ਧਨ" ਬਿਖੈ ਆਨਿ ਸੋ ਪਰਯੋ। 
ਮਾਰ ਕਿਤਿਕ ਕੋ ਘਇਲ ਕਰਨੋ/੧੨॥ਸੈ' ਤਕ ਸ਼ਰਨ ਆਪ ਕੀ ਆਯੋ। 
ਨ੍ਿਭੈ ਕਰਹੁ ਦਿਹ ਤਾਸ ਮਿਟਾਯੋ । ਨਾਂਹਿ ਤ ਬਨ ਮਹਿੰ ਘਾਸ ਘਨੇਰੇ । 
ਅਬਿ ਡਰਿ ਜਾਇ ਨਹੀਂ ਕੋ ਨੇਰੇ” ॥੧੩॥ ਸ਼ੁਨਿ ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਹ ਧੀਰਜ 
“ਲੋ ਆਓ । ਘਰੋਂ । ਵਗਊਆਂ ਦੇ ਵਗ। ਹੁਣ ਡਰ ਕੇ ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਨਗੌਂ ਜਾਂਦਾ। 

₹ਘੁਪਦਅਹਾਰਨਿ । 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਖੂਤਾਪ | ( ੨੮੮5) ਰਗ ੬ । ਅਸੂ ੨੩ 

ਫੀਲੋ। ਦਾਸ ਸੈਂਗ ਐਸੇ ਬਚ ਕੀਨੋ। ਛੂਰਨ ਆਨਿ ਤੁਰੋਗ ਹਮਾਰਾਂ । 

ਸੁਨਤਿ ਹੁਕਮ ਕੌ ਜ਼ੀਨ ਸੁਧਾਰਾਂ ॥ ੧੪ ॥ ਪੈਂਦਾ ਬਿਧੀਆ ਆਦਿ ਜਿ 

ਸੂਗਤਯਾਰਿ ਤੁਰਤ ਲਖਿ ਚਢੇ ਹਜ੍ਰ'।ਹਯ ਕੋ ਹੇਰਿ ਜੁ ਹੋਯਹੁ ਤਯਾਂਗ। 

ਸਤਿਗੁਰ ਭਏ ਤੁਰਤ ਅਸਵਾਰ॥੧੫॥ਸੈਗ ਸੁਭਣ ਇਕ ਸੌ ਚਢਿ ਚਾਲੇ । 

ਆਗੇ ਕਰਿ ਬਿਖ ਗਮਨੇ ਨਾਲੇ । ਜਹਿੰ ਦੇਖਜੋ ਸੋ ਥਾਨ ਦਿਖਾਵਾਂ। ਜਾਇ 

ਪ੍ਰਵੇਸ਼ੇ ਬਨ ਕੇ ਥਾਵਾ॥ ੧੬ ॥ ਕਾਨਨ ਗਾਵੋ ਬਹੁਤ ਬਿਲੋਕਾ। ਜਹਾਂ 

ਗਮਨ ਹਯ ਕੋ ਮਗ ਰੋਕਾ”। ਤਿਹ ਸਿਖ ਨੇ ਸੋ ਬਾਨ ਬਤਾਯੋ । ਕੇਹਰਿ 

ਤਹਾਂ ਨਦਰ ਨਹਿ ਆਲੋ॥੧੭॥ਗੁਰੁ ਲਾਗੇ ਤਹਿ ਕਰਨਿ ਅਖੇਰੇ । ਸੂਕਰ 

ਸਸੇ ਮ੍ਰਿਗਾਨਿ ਘਨੇਰੇ । ਸਭਿ ਸੋਂ ਕਹਯੋ ਖੋਜੀਯਹਿ_ ਸ਼ੇਰ । ਇਤਿ ਉਡਿ 

ਵਿਰਿ ਕਰਿ ਲੀਜਹਿ ਹੇਰਿ ॥੧੮॥ ਆਮਿਖ ਖਾਇ ਤਿ੍ਪਤਿ ਹੁਇ ਪਰਯੋ । 

ਨਹਿ ਗਮਨਕੋ ਕਿਤ ਉਦਰ ਜਿ ਭਰਜੋਸੁਪਤਿ ਹੋਹਿ ਕਿਸ ਬਾਰਿ ਮਝਾਗ 

ਕਰਹੁ ਤੁਫੈਗਨਿ ਕੋ ਕੜਕਾਰ ॥ ੧੯॥ ਇਤਿ ਉਤਿ ਤੇ ਗਨ ਤੁਪਕ 

ਚਲਾਈ। ਜਾਗਜੋ ਸ਼ੇਰ ਲੀਨਿ ਅੰਗੁਰਾਈ੧ਮਹਾਂ ਕੇਹਰੀ ਭੀਖਨ ਭਾਰਾ। 

ਬਡੀ ਬੋਲ“ ਲਾਂਗੁਲ=ਬਡ ਧਾਰਾ॥੨੦॥ਮੁਖ ਪਸਾਰ ਕਰਿ ਤਬਿ ਜੈਂਭਾਯੋ'। 

ਗਰਜਨੋ ਕੂਰ ਸਭਿਨਿ ਸੁਨਿ ਪਾਯੋ । ਬਿਖਮ ਸਥਾਨ ਬਾਰ ਕੇ ਤਰੇ। 

ਤਹਾਂ ਬਿਲੋਕਜੋ ਭਟ ਸੁਬਿ ਕਰੇ ॥ ੨੧॥ ਸੁਨਿ ਗੁਰੁ ਬਲੀ ਤਹਾਂ ਚਲਿ 

ਗਏ। ਕੈਹਰਿ ਭੀਖਨ ਦੇਖਤਿ ਭਏ । ਬਿਖਮ ਥਾਨ ਸੋ ਖਰਜੋ ਨਿਹਾਰਯੋ। 

ਹਯ ਤੇ ਉਤਰਨਿ ਰਿਦੈ ਬਿਚਾਰ੧॥੨੨॥-ਨਹੀਂ ਤੁਵੈਰ। ਸੈਗ ਇਸ ਮਾਰੈ। 

ਖੜਗ ਸਿਪਰ ਗਹਿ ਸਮੁਖ ਸੈਘਾਰੈਂ । ਨਹੀਂ ਤੁਰੋਗ ਚਲਾਵਨਿ ਬਾਨ । 

ਕੌਟਕ ਜੁਤਿ ਤਰੁ ਖਰੇ ਮਹਾਨ-॥੨੩॥ਦੀਰਘ ਦਾੜ੍ਹੇਂ ਦਾਰੁਨ ਤੁੰਡ'।ਪਗ 

ਕੇ ਨਖ਼ ਤੀਖੇ ਸੁ ਪ੍ਰਹੈਡ । ਕੀਖਨ ਸਟਾ“ਉਠਾਏ ਟੌਰ" ਦੇਤਿ ਤਾਸ ਜਨੁ 

ਭੱਖਯਤਿ ਦੌਰਿ"॥੨੪॥ ਬਡੇ ਪਖਾਰਿ ਗਾਤ ਪਰ ਪਰੇ । ਮਾਨਹੁੰ ਗਿਰ ਪਰ 

ਅਹਿ ਸਮਸਰੇ” । ਸ਼੍ਰੋਣਤ ਰੋਗੀ ਆਂਖ ਮਨੋ ਹੈ' । ਉਦਰ ਬਿਸਦ ਜਿਹ 

ਮ੍ਰਿਦੁਲ ਘਨੋਂ ਹੈ।੨੫॥ਗੁਰੂ ਉਤਰਿ ਆਰੀ ਹੁਇ ਖਰੇ । ਸਿਪਰ ਬਾਮ ਕਰ 
₹(ਹਜ਼ੂਰ=) ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਖਕੋ (ਉਹ ਵੀ) ਉਸੇ ਵੇਲੇ: ਚੜ੍ਹ ਪਏ । ੩ਜਿੱਥੇ ਘੋੜੇ ਦੇ 

ਚੱਲਣ ਦਾ ਬੀ ਰਾਹ ਰੁਕਿਆ ਹੈ। “ਆਕੜ । $ਫਰਾਂ ਵਰ । “ਵਡੀ ਪਿੱਠ ਭਾਵ ਲੰਮਾਈ ਬਹੂਤ। 

੬ਪੁ । “ਉਬਾਸੀ ਲਈ । "ਬਰਾਉਣ। ਮੂੰਹ । ੯ਅਯਾਲ=ਖ਼ੇਰ ਜਾਂ ਪੋਕੇ ਦੀ ਗਰਦਨ ਦੇ ਵਾਲ 1 

[ਸੰਸ, ਸਟਾ]। "ਪੂਛ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਗੁੱਛ, । ""ਮਾਨੋਂ ਦੌੜਕੇ ਘਾਯਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ । "”(ਸ਼ੇਗ੍ 

ਦਰ ਸਰੀਰ ਤੇ ਵਰੀਆੰ ਵਡੀਆਂ ਧਾਰੀਆੰ ਐਉਂ' ਪਈਆਂ ਹਨ ਮਾਨੋ ਪਹਾੜ ਤੇ ਸੱਖ. ਪਏ ਹਨ । 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੨੮੮੧ ) ਰ੍ ਰਾਸਿ ੬। ਅੱਸੂ ੨੩, 

ਦਿਢਿ ਤਬਿ ਧਰੇ । ਲਲਕਾਰਜੋ “ਗੀਦੀ ਕਯੋ' ਖਰਨੋ $॥ਕਹਿ ਇਮ ਪਾਇ 
ਰੋਪਿਬੋ ਕਰਯੋ॥ ੨੬॥ ਸੁਨਤਿ ਨਿਕਟਿ ਪਿਖਿ ਬਝਿ੍ ਭਭਕਾਰਜੋ । ਖਕੇ 
ਜਰ ਭਟ ਹਯ ਗਨ” ਡਰ ਧਾਰਜੋ । ਭਾਜੇ ਆਪਿ ਆਪਿ ਕੌ ਗਏ । ਮੂਤ 

ਪੁਰੀਖਿਂ ਤਜਤਿ ਕੋ ਭਏ ' ੨੭॥ ਏਕਹਿ ਬਾਰਿ ਫਾਂਧਿ ਕਰਿ ਆਯੋਤੁੰੜ 
ਪ੍ਰਚੇਡ ਪਸਾਰਤਿ ਧਾਯੋ ! ਦੁਰਿ ਦੂਰ ਬਿਰ ਪਿਖਹਿੰ ਤਮਾਂਸ਼ਾ।ਕੇਚਿਤ ਬਾਜਿ 

ਹੌਤਿ ਹੈ' ਪਾਸਾ ॥ ੨੮॥ ਨਿਜ ਬਲ ਅਖਿਲ ਕਰੇ;ਮੁਖ ਬਾਏ” ਚਰਨ ਸ- 
ਠਖ ਜੁਗ ਉਰਧ ।ਉਠਾਏਊਪਰਿ ਪਰਯੋ ਆਨਿ ਕਰਿ ਐਸੇ। ਤਰੈ ਦਬਾਇ 
ਉਠਹਿ ਨਹਿ ਜੈਸੇ ॥ ੨੯ ॥ ਸਿਰ ਉਪਜ਼ਿ ਜਬਿ ਆਵਨਿ ਲਾਗਾ । ਆਂਡ 
ਸਿਪਰ ਕੋ: ਰੋਕਸਿ ਆਗ“ । ਰਹਜੋਂ ਓਜ ਕਰਿ; ਅੱਗ ਨ ਆਵ' । ਢਾਲ 
ਝੈੜੋਰਨਿ” ਬਦਨ ਚ਼ਲਾਵਾ ॥੩੦॥ ਤਿਹ ਛਿਨ ਗੁਰੁ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਨਿਕਾਸੀ। 

ਤੀਖਨ ਭੀਖਨ ਚਲਿ ਚਪਲਾਸੀ“ਰੁਪੜੋ ਪਾਇਦਿਢ ਥੈਭਸਮਾਨਾ।ਨਹੀ' 
ਥਾਨ ਤੇ ਚਲੇ ਸੁਜਾਨ” ॥ ੩੧ ॥ ਕੌਪ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮੁਖ ਪਰ ਛਾਯੋ । ਕ੍ਰਿਕੁਟੀ 
ਨਚਤਿ ਲਾਲ ਹੁਇ ਆਯੋ । ਵਰਕਤਿ ਅਧਰ ਅਰੁਨ ਦਿਗ ਭਏ ।ਸਿਪਰ 

ਧਕੇਲਾ ਪੂਰਬ ਦਏ॥੩੨॥ਜੁਗ ਪਗ ਮੁਖ ਢਾਲੋਂ ਪਰ ਤੀਨਿ” ।ਹਫਿ ਪੀਛੇ 
ਡਠ ਉਚੋ ਕੀਨਿ'। ਦਾਹਨ ਕਰ ਕੋ ਬਲ ਕਰਿ ਸਾਰਾ । ਖੜਗ ਪੁਲਾਦੀ 
ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਹਾਰਾ ॥ ੩੩॥ ਕਣ ਤੇ ਕਟਿ ਕਰਿ ਢੋਧਰ ਪਰਯੋ'। ਕਰਾਚੋਲ” 

ਧਰਨੀ ਮਹਿੰ ਬਰਜੋ । ਗੇਰਿ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਨਿਕਾਂਰੀ । ਰਿਸ ਤੇ ਬਹੁ ਬਲ 

ਸੈਗ ਪ੍ਰਹਾਰੀ ॥੩੪॥ ਪਿਖਿ ਸਿੱਖਨਿ ਮਨ ਮਾਨਿ ਅਚੈਭਾ। ਕਟਕੋ, ਬਿਟਪ 
ਜਿਮ ਕਾਟਿਯ ਰੈਭ। । ਗੁਰ ਕਰ ਤੇ ਮਰਿ ਸੁਰਗ ਪਧਾਰਾ। ਹਯ ਪਰ 
ਆਪ ਭਏ ਅਸੁਵਾਰਾ॥੩੫॥ਅਪਰ ਅਖੇਰ ਹੇਰਿ ਬਨ ਕਰੇ। ਸਿਮਰਤਿ ਕੌਲਾਂ 

ਲਖਿ ਕਰਿ ਮੁਰੇ । ਮਨ ਮਹਿ ਜਿਸ ਕੇ ਇਕ ਲਿਵਲਾਗੀ । ਬਡਭਾਗਨ 
ਅਤਿਸ਼ੇ ਅਨੁਰਾਂਗੀ ॥ ੩੬॥ ਪ੍ਰੋਰਤਿ ਹਯ ਹੇਰਤਿ ਬਨ ਆਏ । ਪੁਰਿ 

“ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੇ ਘੋੜੇ ਜੇ ਖੜੇ ਸਨ ਸਾਰਿਆ ਨੇ । ”ਲਿੱਦ । “ਕਈਕੁ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਤੇ (ਸਵਾਰ) ਠੇੜੋ 
ਹੁੰਦੇ ਹਨ। %(ਸੇਰ) ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਬਲ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਮੂੰਹ ਟੱਡ ਕੇ । “ਡਿੱਖੇ ਨਦੋਆੰ ਵਾਲ ਦੇਵੇਂ 
ਉਖ਼ਗਲੋ) ਧੋਰ ਉੱਚੇ ਉਠ ਕੇ । <ਢਾਲ ਦਾ ਅਮਰੀ ਕਰਕੇ ਅੱਗਾ ਰੋਕਿਆ। “ਢਾਲ ਨੂੰ 
'ਤੋੜਨ' ਲਈ । ਚਮਕ । ੯ਬਿਜਲੀ ਵਰਗ। । “ਦੋ ਧੈ੍ਰ ਤੇ ਮੁੰਹ ਢਾਲ ਪਰ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਸਨ । 
"(ਜਦ ਧੱਕਾ ਦਿੱਤਾ) ਤਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਕੋ (ਸ਼ੇਰ ਨੇ) ਤਨ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾਂ । "“ਲੱਕ ਤੋਂ ਕੱਟਕੇ ਦੇ 
ਟੇ ਹੋ (ਡਿੱਗ) ਪਿਆ । "ਭਲਵਾਰ'। "ਜਿਵੇਂ ਕੇਲੇ ਦਾ ਬੂਟਾ ਕੱਟ ਦੇਈਦਾ ਹੈ। 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੨੮੮੨) ਰਾਸਿ£। ਮੰਸੂ ੨ੜ, 
ਮਝਾਰ ਪ੍ਰਵਿਸ਼ੇ ਸਹਿਸਾਏ । ਕੌਲਾਂ ਕੇ ਮੰਦਰ ਕੌ ਗਏ। ਉਤਰਤਿ ਅੰਤਰ 
ਕੌ ਗਮਨਏ ॥ ੩੭ ॥ ਦਿਵਸ ਜਾਮ ਬਾਕੀ ਜਬਿ ਰਹਜੋ। ਤਬਿ ਕੌਲਾਂ ਗੁਰ 
ਦਰਸ਼ਨ ਲਹਜੋ। ਬਦਨ ਪੀਤ ਜੁਗ ਪਲਕ ਮਿਲਾਏ । ਗੁਰ ਮੁਰਤ ਉਰ 
ਧਯਾਨ ਬਸਾਏ ॥ ੩੮॥ ਮਨ ਲਯ ਲੀਨ ਗੁਰੁ ਮਹਿ ਹੋਵਾ। ਨਿਕਟਿ ਖਰੇ 
ਕਹੁ ਨਾਂਹਿ ਨ ਜੋਵਾ । ਦਾਸੀ ਮ੍ਰਿਦਲ ਉਚਾਰਤਿ ਬੋਲੀ। ਪਕਰਿ ਹਲਾਇ 
ਸਮਾਧੀ ਡੋਲੀ ॥ ੩੯ ॥ ਖੁਲੋ ਬਿਲੌਚਨ ਦੋਨਹੁਂ ਐਸੇ । ਕਮਲ ਪਾਂਖਰੀ 
ਬਿਕਸਤਿ ਜੈਸੇ । ਪ੍ਰੀਤਮ ਖਰੇ ਸਮੀਪ ਨਿਹਾਰੇ । ਬਾਰ ਬਾਰ ਹੋਵਤਿ 
ਬਲਿਹਾਰੇ ॥ ੪੦ ॥ ਨੀਠ ਨੀਠ ਉਠਿ ਕਰਿ ਤਦ ਗਹੇ । ਹਟੀ ਨ ਕਿਮ 
ਹਟਾਇ ਗੁਰ ਰਹੇ । ਨਿਕਟਿ ਬੈਠਿ ਕਰਿ ਧੀਰਜ ਦੀਨਿ । ਆਤੁਰ ਹੇਰੀ 
ਪ੍ਰਿਯਾ ਪ੍ਰਬੀਨ ॥ ੪੧ ॥ “ਤੋਹਿ ਅਨੰਦ ਦੇਨਿ ਕੇ ਹੇਤੁ । ਚਲਿ ਆਏ ਹਮ; 
ਹੋਹੁ ਸੁਚੇਤ । ਚਤੁਰ ਘਟੀ ਜੀਵਨ ਤੁਵ ਰਹਜੋਪ੍ਰਾਨ ਨਿਦਾਨ ਸਮੋ'ਅਬਿ 

_ਲਹਜੋ॥੪੨॥ ਦੇਹਿ ਅੰਤ ਲੋ ਬੈਠਹਿੰ ਤੀਰ । ਨਹਿ ਉਠ ਜਾਂਹਿ ਕਿਤੇ 
ਧਰਿ ਧੀਰ । ਦੇਹਨਿ ਕੋ ਸਨੇਹ ਬਿਧਿ“ਰਾਚਾਂ । ਨਹਿ ਇਹ ਬਿਰਹਿ, ਜਾਨਿ 
ਕਚ ਪਾਚਾ” ॥ ੪੩ ॥ ਦਿ੍ਸ਼ਟਮਾਨ ਇਹ ਸਕਲ ਬਿਨਾਸ਼ੀ । ਲਖਹੁ ਰੂਪ 
ਆਂਪਨਿ ਅਬਿਨਾਸ਼ੀ । ਜਨਮਹਿ ਮਰਹਿ ਨ, ਜੋ ਨਿਤ ਨਯੋ । ਜਿਹ ਸੱਤਾਂ 
ਕਰਿ ਜਗ ਦਿ੍ਸ਼ਟਯੋ ॥ ੪੪ ॥ ਜੋ ਮਿੱਥਯਾਂ ਕੋ ਦੇਖਿ ਲੁਭਾਵੇ । ਆੰਤਕਾਲ 
ਬਿਛੁਰੇ ਦੁਖ ਪਾਵੈ । ਸਚ ਕੋ ਲਗੈ ਸੁ ਬਿਛੁਰੇ ਨਾਂਠੀ । ਜਿਸ ਕੋ ਆਵਨ 
ਜਾਨਿ ਨ ਕਾਹੀ”॥ ੪੫ ॥ ਇਸਤ੍ਰੀ ਪਰਖ ਕਲੀਵ“ਨ ਹੋਈਸਤਿ ਚੇਤਨ 
ਅਨੰਦ ਮਯ ਜੋਈ । ਨਿਜ ਸਰੂਪ ਜਿਨ ਦੀਨਿ ਬਿਸਾਰੀ । ਦੁਖਦ ਸਦਾਂ 
ਤਨ ਹੈੜਾ ਧਾਰੀ ॥ ੪੬॥ ਸੇਨਰ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੌ ਧਾਰੇਂ । ਸਹਹਿੰ ਸੀਸ 
ਯਮ ਦੰਡ ਕਰਾਰੈ । ਯਾਂਤੇ ਨਿਜ ਸਰੂਪ ਬ੍ਰਿਤਿ ਜੋਰਿ । ਮਿੱਥਕਾ ਤਨ ਹੈਤਾ 
ਅਬਿ ਛੋਰਿ ॥ ੪੭॥ ਤਨ ਹੈਤਾ ਕੇ ਕਾਰਜ ਸਾਰੇ ।ਰਾਂਗ ਦੈਖ ਆਦਿਕ ਜੇ 
ਧਾਰੇ । ਜਥਿ ਤਨ ਹੈਤਾ ਬਿਨਸਹਿ ਨੀਕੇ।ਰਹੈ ਨ ਕੋ“,ਹੁਇ ਸ਼੍ਰੋਯ ਸੁ ਜੀ ਕੇ 
॥੪੮॥ ਜਥਾ ਮੂਲ ਕੌ ਦੇਹਿ ਉਖਾਰੇ” । ਸੁਕਹਿ ਤਰੁ ਦਲ ਫੂਲ ਸ ਭਾਰੇ । 
ਤਿਮ ਤਨ ਹੋਤਾ ਸੈਗ ਬਿਕਾਰਾਂ । ਬਿਨਸਤਿ ਬਿਨਸਹਿੰ ਏਕੋ ਬਾਂਗਾ”। 
“ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦਾ ਮੱਤ ਸਮਾਂ । ”ਬਿਥਾਤਾ ਨੇ । ਪਾਜ ਵਾਂਰ੍ਰੀ ਕੱਚਾ (ਅ) ਕੱਚਾ ਪੋਚਾ(ਜਵੋਂ (ਦਾ ਹੈ, 
ਭਾਵ ਮਿਥਿਆ । ਕਿਧਰੇ । “ਖੁਸਰਾ [£ਸ੦ ਗੀਵ]। #(ਰਾਗ ਦੇਖ ਆਦਿਕ) ਕੋਈ ਨਹੀਂ 
ਰਹਿੰਦਾ । “ਜਿਵੇਂ ਟੁੱਢ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਦਵੀਏ । ਦਤੁਨ '?ਤ ਦੇ ਨਾਜ਼ ਦੋਣ ਤੇ ਇਕੋ ਵੇਰੀ (ਵਿਕਾਰ ਬੀ) 
ਨਾਸ਼ ਹੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 



ਸ਼੍ਰ ਗੁਢ ਪੂਤਾਪ ਨੂਰਜ । ( ੨੮੮੩ ) ਫਾਸ਼ਿ ੬। ਅੱਸੂ ੨੪, 

॥੪੯॥ ਇਮ ਕਹਿ ਕ੍ਰਿਪਾ ਢਿ੍ਿਸ਼ਟਿ ਗੁਰ ਹੇਰੀ । ਦੂਰ ਕਰੀ ਭਨ ਹੈਤਾਂ 

ਬੇਰੀ" । ਉਰ ਮਹਿ ਬ੍ਰਿੰਤਿ ਟਿਕੀ ਸੁਖ ਪਾਵਾ। ਤਤਛਿਨ ਨਿਜ_ਸਰੂਘ 

ਦਰਸਾਵਾਂ॥੫੦॥ਗੁਰੂ ਕ੍ਰਿਪਾ ਤੇ ਭਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਜਾਨ। ਲੋਸ਼ ਨ ਰਾਗ ਦ੍ਰ੍ਸ਼ ਮਦ 

ਮਾਨ । ਲਗੀ ਬਿਚਾਗਨ-ਜਗ ਕਯਾ ਭਯੋ । ਮਨ ਨੇ ਕਲਪ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿ 

ਲਯੋ ॥੫੧॥ ਜਥਾ ਰਜੂ ਮਹਿ ਅੰਹਿ ਕੋ ਜਾਨਿ । ਡਰਪਤਿ ਭਾਜਤਿ ਕੈਪ 
ਠਾਨਿ । ਤਥਾ ਕ੍ਰਾਂਤਿ ਨੰ” ਲੋਕ ਕ੍ਰਮਾਏ। ਅਨਹੋਵਤਿ ਕਲਪਜੋ ਦੁਖ ਪਾਏ 

<॥ ੫੨॥ ਇੱਤਕਾਦਿਕ ਉਰ ਭਯੋ ਬਿਚਾਰ । ਠਹਿਰ ਗਈ ਬਿਤਿ ਬ੍ਰਹਮ 

ਮਬਾਰ। ਲਗੀ ਸਮਾਧਿ ਗੜਾਨਿਯਨਿਵਾਰੀ। ਸਕਲ ਅਵਿੱਦਯਾ ਦੂਰ 

ਬਿਦਾਰੀ”ਂ ॥ ੫੩ ॥%੩ ਜ਼ੇ ਫੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਫ੍ਰਿੰਘੈ ਖਸ਼ਟਮਿ ਰਾਸੇ 'ਕੋਹਿਰ ਹਤਨ ਕੋਲਾ ਪ੍ਰਤਿ ਉਪਏਜਾ 
ਪ੍ਰਰਿਗ ਬਰਨਨੇ ਨਾਮ ਤ੍ਰੋਬਿੰਸਤੀ ਅੰਸੂ ॥ ੨੩ ।। 

੨੪. [ਕਉਲਾਂ ਪੂਲੋਕ ਗਮਨ]। 

ਦੋਹਰਾ ॥ ਜਿਮ ਮਦ ਉਤਰੇ ਹੋਤਿ ਸੁਧਿ" ਤਿਮ ਅੱਗਕਾਨ ਨਿਵਾਰਿ। ਜਾਨਯੋ 

ਅਪਨਿ ਸਰੂਪ ਕੌ ਅਦਭੁਤ ਰਿਦੈ ਨਿਹਾਰਿ ॥ ੧॥ ਚੌਖਈ॥ ਇਕ ਘਟਿਕਾ 
ਕਵ੍, ਹਉਂੇ ਦੀ ਥੇੜੀ। “ਭਰਮ ਨੇ। ਰਿਆਨੀਆਂ ਵਾਲੀ। "ਜਿਵੇਂ ਨਸ਼ਾ ਉਤਰਿਆਂ 

ਹੋਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ । 
#ਨਿਰਾ ਗਿਆਨ ਸਮਝ ਯਾ ਬੁੱਧੀ ਦ। ਵਿਸ਼ਾਂ ਹੈ । ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿਚ ਨਾਮ 

ਦਾ ਅੱਭਜਸ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਦਰਜੇ ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਰੋਗ ਨਾਲ਼ ਜੀਵ ਦੀ ਜੀਵਤ ਕਣੀ 

ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਲਾਪ ਵਿਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਕੌਲਾਂ ਨਮ ਅੱਭਕਸਣ ਸੀ; ਉਸ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾਂ 

ਧਜਾਨ ਸਿੱਧ ਸੀ, ਉਹ ਉੱਚੀ ਆਤਮਾਂ ਵਾਲੀ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੋਈ ਸੀ) ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੇ ਇਸ 

ਵੇਲੇ ਪਰਮਾਪਦ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ ? ਪੂਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੁਕਤੀ ਤੇ ਸਾਈਂ ਜੀ 

ਨੂੰ ਮੇਲਣ ਵਾਲੀ ਸਦਗਤੀ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ । ਫੋਕਾ ਵੇਵਾਂਤ ਕਦੇ ਸਦਗਤੀ ਨਹੀ ਕਰ 

ਸਕਿਆ । ਹਾਂ; ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਗਜਾਨ ਦੇਕੇ ਅਕਲਈਆ ਬਣਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ । ਕੌਲਾਂ ਦੇ ਰਸਾਂ ਕਸਾਂ 

ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲੈਣ, ਧਜਨ ਸਿੱਧ ਹੋਣ ਤੇ ਨਾਮ ਪ੍ਰੇਮਣ ਹੋਣ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਪਿੱਛੇ ਅ ਦੁਕੇ ਹਨ ਤੇ 

ਪਿਛਲੇ ਅੰਸੂ ਦੇ ੪੫ ਤੇ ੪੬ ਅੰਕ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਰ ਦੇ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਭਾਵ ਸਾਗਰ ਤੈਂ 

ਤੂੰ ਉਧਰ ਗਈ ਫੇਰ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ' ਹੋਣਾ; ਉੱਤਮ ਪਢ ਏੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ । ਫਿਰ 

ਦੇ੪ ਕੌਲਾਂ ਨੇ ਕੋਸਾ ਗੁਰ ਘਰ ਦੀ ਮੁੱਕਤੀ ਦ। ਆਦਰਸ਼ ਦਿਖਇਆ ਹੈ । (ਦੇਖੋ ਪਿਛਲਾ ਅੰਜੂ 

ਅੰਕ ੪ਢ) ਕਿ ਉਹ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਮੰਗਦੀ ਹੈ । ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ 

ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਲਾਪ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਸਮਬਦੀ ਹੈ) ਜੇਸੇ ਗੁਰਵਾਕ ਹੈ:- 
ਅਤਿ ਮੁਂਦਰ ਕੁਲੀਨ ਚਤੁਰ ਮੁਖਿ ਵਿਆਨ ਧਨਵੌਤ ॥ 
ਮਿਰਤਕ ਕਹੀਅਹਿ ਨਣਕਾ ਜਿਹ ਪ੍ਰਤਿ ਨਹੀ ਭਗਵੰਤ ॥ ੧॥ _ |ਡਵੈਨੀ % ੫ 

ਨਾਮ ਅਭਜਾਸ ਨਾਲ ਹਉਮੈ ਕੱਟ ਜਾਇ, ਉਹ ਨਿਰਮਲਤਾਂ ਸਦਗਤੀ ਹੈ; ਉਹ ਗਕਨ ਹੈ | 



ਸਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੨੮੮੪ ) ਰਾਸਿ ੬ । ਅੱਸੂ ੨੪, 

ਲਗਿ ਬਾਕ ਸੁਨਾਏ । ਸਤਿਗੁਰ ਗਜਾਨ ਦਿਯੋ ਭ੍ਰਮ ਜਾਈ । ਮੁੱਦ੍ਰਿਤ 
ਨੈਨ ਸਰੂਪ ਬਿਚਾਰਜੋ । ਦੈ ਘਟਿਕਾ ਲਗਿ ਆਨੰਦ ਧਾਰਯੋ ॥ ੨॥ ਪੁਨ 
ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੌ ਹੇਰਨਿ ਲਾਗੀ । “ਪੈਨ ਧੈਨ ਗੁਰ ! ਮੈਂ ਬਡਿਭਾਗੀ । ਜਿਸ ਪਦ 
ਹੇਤ ਜੜੀ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ । ਜੋਗੀ ਆਦਿ ਕਸ਼ਟ ਬਹੁ ਧਾਰੀ ॥੩॥ ਸੋ ਮੋਕਹੁ 
ਛਿਨ ਮਹ ਦਰਸਾਯਹੁ । ਹੋਮੈ' ਦੀ੨ਘ ਰੋਗ ਮਿਟਾਯਹੁ । ਧੈਨ ਪੈਨ ਸਤਿ- 
ਗੁਰ ਗਤਿ ਨਯਾਰੀ । ਨਮੋ ਨਮੋ ਭਵ ਭੈਜਨਹਾਰੀ !॥ ੪॥ ਗੁੜ" ਗੁਪਤ 
ਤਤਕਾਲ ਜਨਾਯਹੁ । ਕੋਟ ਜਨਮ ਕੋ ਕਸ਼ਟ ਮਿਟਾਯਹੁ। ਹੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮੈ 
ਭਈ ਸਨਾਬਾ”। ਇਮ ਕਹਿ ਧਰਯੋ ਚਰਨ ਪਰ ਮਾਥਾਂ ॥ ੫॥ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ 
ਗੋਬਿੰਦ ਪੁਨਹੁ ਬਖਾਨਾ । ਤਵ ਤਨ ਅੰਤ ਸਮਾਂ ਨਿਯਰਾਨਾ। ਹੋਹੁ ਕੁਸ਼ਾ- 
ਸਨ” ਪਰ ਬਿਰ ਅਬੈ! । ਮਨਹਿ ਟਿਕਾਉ ਛੋਰ ਦਿਸ਼ਿ ਸਬੈ” ॥੬॥ ੩੩- 
ਛਿਨ ਦਾਸੀ ਕੁਸ਼“ ਡਸਾਈ । ਬਿਕੁਲਾਵਤਿ ਉਠਾਇ ਕਰਿ ਪਾਈ ।ਆਂਖ 
ਉਘਾਰਤਿ ਹਰਤਿ ਗੁਰੁ ਕੌ । ਬਸਨਹਾਰਿ ਜੋ ਨਿਸ ਦਿਨ ਉਰ ਕੌ॥ ੭ ॥ 
ਬੋਲਨਿ ਸ਼ਕਤਿ ਰਹੀ ਪੁਨ ਨਾਂਹੀਚਖਨ ਪਲਕਪਗੁਰਦਰਸ਼ਨਿ ਮਾਂਹੀ] । 
ਹੇਰਭਿ ਹੇਰਤਿ;ਨਿਕਸੇ ਪ੍ਰਾਨਾ। ਭਈ ਪੈਨ ਪਦ;[ੰਪਾਇ ਮਹਾਨਾ ॥ ੮ ॥ 
ਮ੍ਰਿਤਕ ਭਈ ਗੁਰ ਦਾਸ ਹਕਾਰੇ । ਤਿਸ ਕੀ ਦਾਸੀ ਸਾਥ ਉਚਾਟੇ।ਮ੍ਰਿਤਕ 
ਕ੍ਰਿਆ ਕੀਜਹਿ ਅਬਿ ਸਾਰੀ$। ਲੇ ਗਮਨਹੁ ਸ਼ੁਕ ਬਾਗ ਮੜਾਰੀ? ॥ ੯ ॥ 
ਕਹੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਿਲਿ ਨਰ ਨਾਰਿ । ਕਰੀ ਨੁਹਾਵਨਿ ਨਿਰਮਲ ਬਾਰ? । 
ਬਹੁਤ ਮਲ ਕੋ ਪਾਇ ਦੁਸ਼ਾਲਾ। ਗਾਇ ਰਬ'ਬੀ ਸਬਦ ਬਿਸ਼ਾਲਾ॥੧੦॥ਲੇ 
“ਗੁੱਝਾ। “ਨਿਹਾਲ । “ਦੱਡ ਦੇ ਆਸਨ ਤੇ । ਦਸਤ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਮਨ ਨੂੰ ਹਟਾਕੇ । “ਦੱਡ । $ਭਾਵ 
ਬਿਨਾ ਬਮਕੇ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਟੱਕ । “ਨਿਰਮਲ ਜਲ ਨਾਲ । 

#ਹੁਣ ਤਕ ਕੌਲਾਂ ਐੱਗਜਾਨ ਵਿਚ ਸੀ, ਇਹ ਖਿਆਨ ਕਰਨਾ ਦਰੁਸਤ ਨਹਾਂ' । ਰੁਣ 
ਸਰੂਪ ਵਿਚ ਲੀਨ ਹੈ । ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਰਮਗਤੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਡੇ` ਬ੍ਰਹਮ ਗਜਾਨ 
ਹੋ ਹਿਆ ਹੈ ਕੀਹ ਉਸ ਲਈ ਅਜੇ ਇਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਵਹਿਮ ਦੀ ਲੋੜ ਬਾਕੀ ਹੈ_ ਕਿ ਕੁਸ਼ਾ ਦੇ 
ਆਸਨ ਤੇ ਮਰੋ ਤੋ ਜੇ ਪਲੈਘ ਤੇ ਮਰ ਜ/ਏ ਤਾਂ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਜਾਨ ਦੌੜ _ਜਏਰ। ਊ ਇਹ ਬਾਤਾਂ 
ਭ੍ਰਮ ਮਾਟ੍ ਹਨ; ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਮੁਖੀਆਂ ਨੇ ਮਲੋਮੱਲੀ ਪੁਆਈਆਂ 
ਹਨ ਯਾ ਆਖੇਪਕ ਹਨ । ਤੰਮਹਾਨ ਤੇ ਧੈਨਤਾਂ ਯੋਗ ਪਦ ਦਾ ਕਵਿ ਜੀ ਆਪ ਰੂਪਕ 
ਦੱਸ ਰੰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਾਣਨਾ ਮਾਬ੍ਰ ਮੁਖ ਨਹੇ' ਪਰ ਪ੍ਰੇਮ. ਨਾਲ਼ ਜੁੜ ਜਾਣ ਮੁਘ ਹੈ / 

ਉਮਿ੍ਿਤੁਕ ਕ੍ਰਿਆ ਕਰੋ ਤੇਂ ਮੁਰਾਦ ਆਪਣੇ ਡ੍ਰੀਕੇ ਦੀ ਹੈ; ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਤ੍ਰੀਕੇ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ 
ਜਿਆ ਨਹੀਂ ਆਖਦੇ ! 



_ ਸ਼੍ਰ ਗੁਰ ਪੂਤਾਂਪ ਸੂਰਜ । (੨੮੮੫) ਰਾਸਿ ੬ । ਸੱਸੂ ੨੪. 

ਕਚਿ ਗਮਨੇ ਉਪਬਨ ਮਾਂਹੀ । ਇਮ ਕੌਲਾਂ ਗਥ ਸਗਰੀ ਪ੍ਰਾਹੀ"ਂ 
ਸਤਿਗੁਰ ਬੈਠੇ ਲਾਦਿ ਦਿਵਾਨ।ਆਵਤਿ ਭਏ ਲੋਕ ਸਭਿ ਜਾਨਿ ॥੧੧॥ 
ਸ਼ੋਕ ਠਾਨਿ ਬੈਠਹਿੰ ਗੁਰ ਤੀਟ।ਆਯੋ ਪੈਂਦਖਾਨ ਬਰ ਬੀਰ । “ਹਾਇ :6 

ਮਾਤ? ਕਹਿ ਉਚ ਪੁਕਾਰ।ਦੇ ਧੀਰਜ ਸਤਿਗੁਰ ਨਿਰਵਾਰਾਂ ॥੧੨॥ ਸਭਿਊ 

ਹੀ ਸੁਭਟ, ਲਿੱਖ ਨਰ ਪੁਰਿ ਕੋ।ਗਮਨੇ ਬੈਠਿ ਬੈਠਿ ਵਿਗ ਗੁਰਕੇ।ਸੈਧ੧॥, 

ਭਈ ਗਏ ਗੁਰ ਡੇਰੇ। ਨਿਜ ਨਿਜ ਬਾਨ ਸਕਲ ਚਲਿ ਹੇਰੇ ॥ ੧੩ ।ਨੂੰ 

੧ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੌਲਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸ਼ੁਭਗਤੀ ਪਾ ਲਈ । (ਹਿੰਦੀ; ਗੱਬ=ਮਾਲ; ਪੂੰਜੀ, ਗਤੀ] (ਅ) 

ਇਉਂ ਕੌਲਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗਾਬਾ (ਕਥਾ) ਆਖੀ ਹੈ । 
ਆਰੀ ਕੌਲਾਂ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੈਗ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਖੋਜ ਕਰਦਿਆਂ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ੈ ਮਹਿਮਾ ਪੂਕਾਛ 

ਹੈ । ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਜੋ ਪੋਬੀ ਹੈ ਸੌ ੧੮੫੭ ਬਿ: ਮੈਮਤ ਦੀ ਲਿਖੀ ਰੋਈ ਹੈ) ਅਰਬਾਂਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ 

ਪੂਤਾਪ ਸ਼ੂਰਜ ਤੋਂ ੪੩ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲੋਂ ਦੀ ਲਿਖੀ. ਹੋਈ; ਉਵ ਇਹ ਰਚਨਾਂ ੧੮੩੦--੩੩ ਦੇ 

ਲਗ ਪਗ। ਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਵਿਚ ਕੌਲਾਂ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮੈਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਾਰਤਕ ਮਹਿਮਾ ਪੂਕਾਸ਼ 

ਕ੭੮੮ ਬਿ: ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ; ਉਸ ਵਿਚ ਬੀ ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਗੁਰ ਬਿਲਾਸ ਛੇਵੀਂ 

ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮੈਗ ਰਤਾ ਰਤਾ ਫ਼ਰਕ ਨਾਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਗੁਰ ਬਿਲਾਸ ਦੇ- ਰਚਨ ਦਾ 

ਸਮਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਮਾਂ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਸੂਰਜ ਪੂਕਾਸ਼ 

.੬8 ਸਮਾਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾ ਢੁੱਕਦਾ ਹੈ ਪੰਜ ਸੇ ਸਾਖੀ ਦੀ ਪੋਥੀ ਬੜੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਤੇ ਬੀ 

ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਤਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ । 

ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਤਨ ਲੇਖਕ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਹਨ ਜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇੱ_ਹੋਏ ਹਨ । 

ਕਵਿ ਯਿੰਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਕ ਪੌੜੀ (ਵਾਰ ੨੬ ਪੌੜੀ ੨੪) ਗੁਰੂ ਜੀ_ਦੇ ਼ੀਰ 

ਸੀ ਜੀਵੇਨ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆੰ ਸੈਕਾਵਾਂ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦਿਤੀ ਹੈ । 

ਉਸ ਪੋੜੀ ਵਿਚ ਕੌਈ ਹਰਫ ਯਾ ਪਦ ਇਸ਼ਾਰੇ ਮਾਤਰ ਐਸਾ ਨਹੀਂ` ਜਿਸ ਤੋਂ ਕੌਲਾਂ ਜੀ ਯਾ 

ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਉਲਾਂਤੇ ਦ: ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੋਵੇ ਯਾ ਸਪਸ਼ਟ ਉਲਾਂਭੇ ਦੀ ਵਰਣਨ ਹੋਵੇਂ । ਜੇ 

ਕੌਲਾਂ ਜੀ ਦੀ ਸਾਖੀ-ਜਿਵੇ” ਇਥੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ-ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਪੌੜੀ ਵਿਚ ਜ਼ਿੰਕਰ ਜ਼ਰੂਰ 

ਰੰਦਾ। ਬਾਂਹਰ ਦੇ ਲਿਖੇ ਵਾਰਸੀ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਖੋਜ ਦ ਅਵਸਰ _ਇਸ ਵੇਲੈ_ ਅਸਾਂ ਪਾਸ 
ਨਹੀਂ, ਪਰ ਦਬਿੰਸਤਾਨਿ ਮਜ਼ਾਹਬ ਛੇਵੇ' ਸਤਿਗ੍ਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ; ਕਿਉਂਕਿ ਲੇਖਕ 

ਇਕ ਬਾਵੇ' ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ “ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਹਰਿਯੋਬਿੰਦ ਜੀ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਇਹ ਗੁਲ ਸੁਣੀ ਹੈ ।' 

ਇਹ ਲੇਖਕ ਕੌਲਾਂ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ; ਉੱਢੇ ਉਸ ਨੇ ਹੋਰ' ਕਈ ਪ੍ਰਭੰਗੀ ਗੁਦੂ 

ਸਾਹਿਬਾਂ ਬਾਬਤ ਲਿਖੇ ਹਨ । ਰਹ 
ਡਾਈ-ਮੈਕੈਂਖ ਜੀ ਨੇ ਜੇ ਕੁਬ ਲਿਖਿਆ ਹੈ; ਉਸੇ ਨੂੰ ਖੋਜ ਕੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾੰ (ਇਸ 

ਸਿੱਬੰਤ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਲਾਂ ਕੱਲਜਾਨ-ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਤੋਂ ਸਦਗਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ । 

ਯਥਾ:=(੧) ਕੌਲਾਂ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਰਨ ਆਉਣ ਦੀ ਦਫ਼ਘਾਸਤ ਵਾਲੇ ਪੇਟ ਏ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਜੀ 



ਐ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੩੮੮੬ ) ਰਾਸਿ ੬ । ਸੌਸੂ ੨੪, 
ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ:-ਜੇ ਜਹਾਜ ਚਢ ਗਏ ਹਮਾਰੇ । ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਹਮ ਤਿਸ ਰਖਵਾਰੇ । ਬਿਨਾ ਜਹਾਜ ਚਢੇ ਨਹਿੰ ਵਾਲੀ । ਬਡ ਪੁਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਅਸ ਚਾਲੀ? । |ਤਾਸਿ ੫ ਅੰਤ ੧੯ ਅੰਕ ੨੮, ੨੬) । ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿਚ ਕੌਲਾਂ ਲਿਖਦੀ ਹੈ:-ਸੁਨੀਅਹਿ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਦੂ। ਮੈਂ ਤਨ ਮਲ ਤੇ ਢਢੀ ਜਹਾਜੂ । (ਕਾ ੫, ਅਧ ੧੮ ਅੱਕ ੩੨) ਸਿੱਖ ਬੋਲ ਚਫਠ ਵਿਚ ਜਹਜ਼ ਚੜ੍ਹਨ ਦੇ ਅਰਥ ਹਨ ਸਿਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਧਰਨ ਕਰ ਲੋਣਾ । (੨) ਭਾਈ ਬੁੱਢ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੌਲਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣੇਂ ਸੈਕੋਚ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਭਾਈ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੀ 
ਬੜੀ ਤਪੱਸੂਨੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਬ੍ਰਤ ਧਾਰੇ ਤੇ ਘਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਧਰਮ ਅਨੁਰਾਗਨਿ ਤੈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੱਗਜਾਸੂ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ, ਯਥਾ:-“ਚਿਓੰਕਾਲ ਕੀ ਤ੫ ਕੋ ਤ੍ਪਤਿ । ਅਬਿ ਭੀ ਪੈਨ ਆਪ ਕੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ?॥ ੧੬॥ ਕਿਸੂ ਦੋਸ਼ ਤੇ ਤਨ ਤੁਰਕਾਨੀ । ਤਊ ਘਾਲ ਤੇ ਉਚਿਤੈ ਜਾਨੀ । ਚੰਦਾਇਣ ਅਦਿਕ ਬ੍ਰਤ ਧਰੇ । ਕਸ਼ਟ ਅਡਿਕ ਤਨ ਸਹਿਬ ਕਰੇ! ॥ ੧੭ ॥ ਵਾਸ ੫ ਅੰਝ ੧੮ । (4) ਫਿਰ ਕੌਲਾਂ ਆਪ ਆਪਣੇ ਪਿਤ। ਦੀ ਭਿੜਕ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ:-ਮੈਂ ਤੋ ਤਰੀ ਪਰੀ ਸ਼ਰਨਾਈ । ਨਿਕਸੀ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਮਹੋ ਆਈ? । ਰਿਸ ੫ ਅੰ ੨੪ ਅੰਕ ੧੫] 
6) ਨਾਨਕ ਮੰਤੇ ਜਾਣ ਲਗਿਆਂ ਕੌਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਨਿੱਤ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਯਾਚਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ:-ਘਾਛਲ ਰਾਤ ਉਠਹੁ ਅਸ਼ਨਾਨਹੁ । ਜਪੁਜੀ ਮੁਖ ਤੇ ਪਾਠ ਬਖਾਨਹੁ । ਭੋਗ ਪਾਇ ਜਬਿ ਸੀਸ ਨਿਵਾਵੈ” । ਦਰਸ ਹਮਾਟੋ ਤਬਿ ਤੂੰ ਪਾਵੈ? । [ਰਾਸਿ ੫ ਔਕ ੩੧) 'ੰਕ ੨੨1। ਜਿਸ ਦਿਨ ਕੌਲਾਂ ਵਿਆਕੁਲ ਹੋ ਇੰਨ ਮੰਤਰ ਮੁਖ ਰੋਈ ਕਿ ਸਮਾਯੋ 'ਲਗ ਗਈ 
ਉਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸ ਦੀ 2੬੩ ਵੱਚ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵਲ ਟਰਦੇ ਹਨ। ਕਵੀ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਬਿਰਦ ਨੂੰ ਐਉਂ ਦੱਸਦੇ ਹਨ:-“ਭਗਤ ਵਛਲ ਜੋ ਬਿਰਦ ਉਦਰਾ । ਉਰ ਗਾਬੋ ਕਰਿ ਅੰਗੀਕ ਰਾ” । !3 ੫ ਅੰਕ ੫੭ ਅੱਕ ੩੬।। (£) ਜਦ ਕਰਲ/ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮਾਇਆ ਫੁਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਲੋੜ ਭਾਸਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਲਸਰ ਲਾਕੇ ਨਾਮ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣੇ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਮੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਂ 

ਸਾਰਿਆਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਇਕ ਪੂਬਲ ਬਿਰਦ ਰਿਹਾ ਹੈ:-ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪ੍ਰੀਤਵਾਨ ਹੈਕੇ ਯਾ ਪ੍ਰੇਮਵਸ਼ ਹੋਕੇ ਆਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਓਬੇ ਹੀ ਐੱਪੜੇ ਹਨ; ਯਾ ਜੇ ਸ਼ਰਨ ਮੰਗ।` ਹੈ ਤੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਛੇਵੇਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦ। ਭਾਈ ਜੂੰਪੇ ਅਦਿਕਾਂ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ, ਡਰੋਲੀ ਸਾਈਂ ਵਾਸ ਨੂੰ ਬਹੁੜਨਾਂ, ਨਾਨਕ ਮੰਤੇ ਸਾਧੂ ਪਾਸ ਅੱਪੜਨ9 ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਾਈ _ਭਾਗਭਰੀ ਦੀ _ ਬਿੱਚ ਤੇ ਜਾ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਕਈ ਪੂਸੈਗ ਹਨ । ਮਾਈ ਭਾਗਫਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰੰਮਿਗ ਉਤ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਨਹੀਂ' ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਗਿ ਉਹ ਬ੍ਰਿਧਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੌਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੰਗ ਤੇ ਇਸ _ਕਰਕੇ_ ਕਿ ਉਹ ਯੁਬਾ ਅਵਸਥਾ 

ਬਿਰਦ ਹੈ ਇਨਸਾਨੀ ਦਿਲ ਦੀ ਪੀੜਾ ਨੂੰ ਹਜ਼ਨ, ਉੱਦਚੇ` ਸੁਹਣੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਪਿਆਰ 
ਦੀ ਤੀਖਣਤਾ ਨੂੰ ਸੜ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਬਚ: ਕੇ ਆਤਮ ਜੀਵਨ ਦੀ ਹੈ ਵਿਚ ਜਿਵਾਲ 
ਦੇਣਾ । ਇਮ ਬਿਰਦ ਦੇ ਪਾਲਣ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਜੂਵਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਿੱਠ, ਮਨੂੱਖ ਕਿ ਛਿ੍ੀ 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੨੮੮੭) ਗਾਸਿ ੬ । ਸੰਸੂ ੨੪ 
ਰਾਉ ਕਿ ਰੈਂਕ ਕਿਸੇ ਵਿਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ । ਇਸ ਬਿਰਦ ਦੀ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿਚ ਪਾਲਣਾ 
ਕਰਨੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਰਭੇਤਾ ਤੇ ਭਗਤ ਵੱਛਲਤਾ ਦਾ ਕਮਾਲ ਦੇਸਦੀ ਹੈ; ਤੇ ਮਹਨ ਆਦਰ ਯੋਗ 
ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਸੇ ਗਾਂ ਪਰ ਖੰਗ ਤੇ ਮੁਰਦਾਰ ਦਿਲਾਂ ਨੰ ਹੀ ਕਿੰਤੂ ਵੁਰਦੇ ਹਨ। 

ਫਿਰ ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ੁਭਾਚਰਣ ਬਾਬਤ ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ:- 
ਇਹ ਸੁੰਦਰਤ। ਇਹ ਤਰੁਨਾਈਂ । ਇਹ ਕਦ, ਇਹ ਬਲ, ਇਹ ਚਤੁਰਾਈ । 
ਸਭਕੋ ਪਾਇ ਕਿਯੋ ਮਨ ਬਸ ਮੈਂ । ਨਹਿ ਦੌਰਤਿ ਕਬਹ ਕਿਸ ਰਸ ਮੈ॥ 

ਰਿ: ੫ ਅੰ: ੭-੩੩] 

ਪੁਨਾ:-ਬਾਸਹਿ ਸਾਗਰ ਮਹਿੰ ਦਿਨ ਰੇਨ । ਪਟ ਪਾਲੋਂ ਬੀ ਆਲੋ ਹੈ ਨ । 
ਕਾਜਰ ਕੋ_ਕੋਠਾ ਬਡ ਕਾਰੋ । ਕਰਦਿੰ ਕਾਰ ਬਿਚ ਮੈਂਬ ਸਕਾਂਰੋ ੬॥ 
ਤਉ ਸ਼ਯਾਮਤਾ _ਛੂਈ ਨ ਲੇਸ਼ । ਉੱਜਲ ਪੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੇ _ਹਸੇਸ਼ । 
ਜੇਤਿਕ ਮਹਾਂ ਅਜ਼ਮਤੀ ਨਰ ਹੈ।ਗੁਰਕੋ ਪਿਖਿ ਪਿਖਿ ਬਿਸਮਤਿ ਉਰ ਹੈ ॥੭॥ 
ਪਰੇ ਜਗਤ ਬਿਵਹਾਰਨ ਐਸੇ । ਹਰਖ ਸ਼ੋਕ ਉਰ ਛੁਹਜੇ ਨ ਕੈਂਸੇ ॥ _।ਗ: ੫ % ੫੫) 
ਫਿਰ ਕਾਜ਼ੀ ਦੇ ਸ਼ਾਹ ਪਾਸ ਜਾ ਪੁਕਾਰਨ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਪਾਕਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਉਨ ਦਾ 

ਗਲ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਦੱਸਦਾ ਹੈ_ਕਿ ਗੁਰੁ ਦਾ ਘਰ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ ਤੇ ਉੱਝੇ 
ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਨਰ; ਤ੍ਰੀਮਤਾਂ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ; ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦੇ ਅਤੁੱਟ ਲੰਗਰੋਂ ਭੋਜਨ ਤੇ 
ਬਸਤ ਆਦਿ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ:- 

ਹਜ਼ਰਤ ਸੁਨਹੁ ਕਹਾਂ ਕਿਸ ਕਹੀਅਹਿ । ਕਲਜੁਗ ਸਮਾਂ ਕਹਿਰ ਕੋ ਲਹੀਅਹਿ । 
ਤਨੁਜਾ ਤਰੁਨ ਕੀਨਿ ਦੁਖਿਆਰੀ । ਕਰਜੇ ਨਿਕਾਹ ਨ, ਦਿਨ ਪੂਤਿ ਮਾਰੀ ॥੮॥ 
ਹੁਇ ਲਚਾਰ _ਨਿਕਸੀ_ ਗ੍ਰਿਹ ਫ਼ੌਰਿ । ਬਿਚਰਤਿ _ਗਈ_ਸੁਧਾਸਰ ਓਰਿ । 
ਇਸਕੇ ਮਾਰਨ ਤੇ ਡੁਰਿ ਧਰਿ ਕੈ ॥ ਬਸੀ ਤਹ, ਆਇ ਨ ਮੁਰ ਕਰਿਕੇ ॥੯॥ 
ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਕੋ ਘੰਰ ਸਦਾ ਕ੍ਰਿਪਾਲ । ਪਰੇ ਅਨੋਕ ਰਹਹਿ ਨਰ ਬਾਲ ! 
ਮੱਨ ਸਭਿਨਿ ਕੋ ਦੇਤੇ ਰਹੈ' । ਅਸਨ ਬਬਸਨ ਬਸਹਿ ਜੁ ਤਹਿ, ਲਹੈ ॥ ੧੦ ॥ 
-ਤਿਨ- ਪਰ ਕਰਤਿ ਪੁਕਾਰ _ਅਜਾਨ । ਜਿਨਹੁ _ਦੀਨਿ ਬਡ _ਹਜ਼ਰਤ ਪ੍ਰਾਨ । 
ਮੀਆਂ ਸੀਰ ਆਦਿ ਜੇ ਪੀਰ । ਜਿਨੰਤੇ ਅਦਬ ਕਰਹਿ ਮਿਲਿ ਤੀਰ ।੧੧॥ 

ਫਿਸਿ ੫ ਅੰਲੂ ੨੫] 

ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਮਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੇ ਹੋਰ ਲੇਖਕ ਤੇ ਮਗਰਲੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ 
ਨਗਦ ਪਿ ਕਬਜੇ ਵੜ ਲਿਖਿ ਹੈ ਨ ਇਹ 
ਜਿ ਕੀ ਤਤ ਮਿਤ ਨਕ ਪਲ ਹੱਲ ਇਤ ਗਿਤ ਦਿ ਵਿਸ਼੍ਹਾਮ 

ਪ੍ਰੇਖਤਾਬ _ਤਥਾਂ _ਦਾਸ਼ੀ _ਗੰਤੇਚਾਸਤੈ _ਦਿਵਾਕਰੇ । 
ਸਰਵਤੰਚ ਤਯਾ ਫ੍ਰਤੋ ਪ੍ਾਹ ਦੇਵਸ ਤਦੁੰਤਰਮ ।! ੯੩ ।। 

ਭਾਵ:-ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਗ੍ਰਰੂਪ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜਦ ਕਾਜ਼ੀ ਦੀ 
ਪੁੱ] ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਹੋ ਆਈ ਤਦ ਉਸ ਨੇ ਅਪਣੀ ਜ਼ੌਲੀ ਭੇਜੀ ਜੋ ਸਧਜਾ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਸ 



ਸ੍ਰ ਗੁਰ ੪੩੫ ਜੂਰਜ । ( ੨੮੮੮ ) ਰਾਸਿ £ | ਅੰਸੂ ੧੪. 
ਪੁੱਜੀ ਤੇ (ਕੋਲਾਂ ਵਲੋਂ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵ ਦੀ ਗਲ ਸੁਣ'ਈ) । ਉਸ ਦਾ ਹਾਲ ਸੁਣਕੇ (ਸਤਿਗੁਰ) ਦੇਢ 
ਜੀ ਨੇ ਉਤਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ-ਉਹ ਆਵਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਕੇ ਕਹੇ ਕਿ:- 

ਕੋਗ ਵਾਂਛ ਨਾ -ਦੇਦ ਅਸਤਿ ਤਦਾ ਗਛੇਤ ਨ ਸੈਸ਼ਯ: 
ਇਦੈ ਸ਼੍ਰਤਵਾ ਗਤਾ ਦਾਸੀ ਪੁਨ: ਸ਼ੀਪ੍ਰੰ ਸਮਾਗਤਾ ॥ ੯੪ ॥ 

ਭਾਵ:-ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ (ਕਾਸੋ) ਭੋਗ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ (ਪਰਮਾਰਥੀ) ਸ਼ਰਧ ਸਮੇਤ ਆਵਨ 
ਵਿਚ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ । ਇਹ ਗਲ ਸੂਣਕੇ ਦਾਸੀ ਰਾਈ (ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਜਾ ਗਲ ਸੁਣਾਈ 
ਤੇ ਇਹ ਉਤਰ ਲੈਕੇ) ਛੇਤੀ ਵਾਪਸ ਆਈ ਕਿ:- 

ਪ੍ਰਾਹ` ਦੇਵੇ ਨ ਭੋਗੇਛਾ 'ਦਰਸ਼ਨੇ ਛੇਵ ਵਰਤਤੇ । 
'ਪੂਭੋ ਤਸਯਾ:_ਤ੍ਰਜਾ ਸਾਕੇ ਸਾ ਗਮਿਸ਼ਯਤਿ ਸਤਪੁਰਮ੍ ॥ €੫॥ 

ਭਾਵ:- “ਕੌਲੀ-ਜੀ ਦੀ ਗੋਲੀ ਨੇ) ਕਿਰਾ; ਹੇ ਦੇਵ ਉਸਨੂੰ ਕਾਮਭੋਗ ਦੀ ਮਲੀਨ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ; 
ਉਸਨੂੰ ਆਖ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਹੀ ਕੇਵਲ ਇੱਛਾ ਹੈ । ਹੇ ਪੂਰੋ ਉਹ (ਕੌਲਾਂ ਜੀ) ਤੁਸਾਡੇ ਨਾਲ 
ਸ੍ਰੀ ਅੰਸ੍ਰਤਸਰ ਜੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ । 

`ਉਪੋਕਤਿ ਸਲੋਕਾਂ ਤੋਂ- ਪਹਿਲੇ-ਇਹ ਪੂਮੈਗ ਹੈ ਕਿ ਕੌਲਾਂ ਦੇਵ ਲੋਕ ਵਿਚ ਉਰਵਸ਼ੀ 
ਨਾਮੁ ਅਪੱਸਰਾਂ ਸੀ ਤੇ-ਕਪਿਲਮੁਨੀ ਦੇ ਸਰਾਪ ਕਰਕੇ ਯਵਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪੈਂਦਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਇੱਸੇ ਪੋਬੀ 
ਵਿਚ ਕੌਲਾਂ ਜੀ ਦੇ ਅੰਤ ਕਾਲ ਵੇਲੇ ਕੌਲਾਂ ਦੇ ਮੁਖੋਂ ਇਹੋ ਕਬਨ ਦਿੱਤ ਹੈ; ਯਥਾ:-` 
ਕੋਲੋ ਵਾਚ-ਅੰਤਕਾਲੇ ਮਯਾ ਦ੍ਰੂ ਸੂਹੀ ਮਤਾਂ ਪਦ ਪੁਸ਼ਕਰਮ । 

ਅੰਤੇ ਜਾਨੇ ਕ੍ਰਿਪਾ ਸਿੰਧੇ ਮੁਨੇ:- ਸ਼ਾਪੋ ਵਰਾਯਟੇ ॥ _[&੧ ਜਿਗ੍ਂ%, ਸ਼ਲੋਕ ੧੦੩ 
ਭਾਵ:-ਸਰੀ ਯੁਤ (ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਉ!) ਮੈਂ. ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਕਵਲ ਦੇਖੇ ਹਨ; ਇਸ 
ਲਈ ਮੈਂ` ਹੁਣ ਜਾਣ. ਲੀਤਾ ਹੈ ਕਿ (ਕਪਿਲ ਮੁਨੀਦੇ)ਸ੍ਰਾਪ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ । 

ਇਵੈਚੋਕਤਾ ਗਤਾ ਦੇਵੀ ਨਿਜੈ ਰੂਪੰ ਸਨਾਰਨਸ਼ । (3੮੫ ਸ਼ਲੋਕ ਦਾ ਪੂਰਵਾਰਚੇ 
ਭਾਵ:-ਇਹ ਕਹਿਕੇ ਉਹ ਦੇਵੀ ਆਪਣੇ ਆਦਿ ਨਿਜ ਰ੍ਰਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗੋਈ/ 

(੨) ਇਤਿਹਾਸ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ (ਹਿੰਦੀ) ਦੇ ਕਰਤਾ 'ਸਾਧੂ ਸ੍ਰੀ ਯੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ 
ਕਉਨਨੰ ਬਾਬਤ ਐਉਂ ਲਿਖੰਦੇ ਹਨ:- 

ਪਰੁਸਤਸ ਨਾਮਕ ਕਾਜ਼ੀ ਕੋ ਘਰ ਮੇਂ ਏਕ ਕੌਲਾਂ ਨਾਮਕ ਪੁੱਤਰੀ 'ਢਕੀਰ ਮੀਆਂ 
ਮੀਰ ਕੀ ਮੂਰੀਦ (ਸ਼ਿਸ਼) ਬੀ, ਵਹੁ ਅਤਿ ਸੁੰਦਰੀ ਹੋਨੇ ਪਰ ਭੀ ਬਹੁਤ ਹੀ. ਸੂਸ਼ੀਲਾ 
`ਤਬਾ ਲੇਜਾਵਤੀ ਬੀ; ਛੋਟੇਪਨ ਹੀ-ਸੇ ਉਸਨੇ ਪਚਮੇਸੂਰ ਕੇ ਭਜਨ _ਸਿਮਰਨ ਫਕੀਰੋਂ 
ਕੀ ਸੁਹਬਤ ਮੇ ਅਪਨੇ ਮਨ ਕੋ ਪਰਵਿਰਤ ਕਰ ਰਖਾ ਬਾ; ਜੁਵਤੀ ਹੋ-ਕਰ -ਭੀ ਉਸ 
ਨੇ ਅਪਨਾ ਵਿਵਾਹ ਕਰਨੇ` ਸੋ. ਪਿਤਾ “ਮਾਤਾਂ ਕੋ ਇਨਕਾਰ ਕੀਆ -ਥਾਂ _ਔਰ ਘਰ 



_ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੁਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੨੮੮੮) ਰਾਸਿ ੬। ਲੰਸੂ ੨ਓ, 

ਸੁਣੀ ਬੀ ਵੋਸੇ ਹੀ ਕਭੀ ਕਭੀ ਆਪਣ) ਮਜਲਿਸ ਮੇਂ ਭੀ ਕਰਤੀ ! ਇਸ ਕਾਂ ਪਿਤਾ ਕਾਜ਼ੀ 
ਤੇ ਪੁਥਮ ਹੀ ਇਸ ਕੇ ਵਿਵਾਹ ਨ: ਕਰਵਾਨੇ ਸੇ ਤਬ/ ਇਸ ਕੇ ਫਕੀਰੋ' ਕੀ ਸੋਗਤ ਸੇ 
ਰਹਿਨੋ ਸੇ ਇਸ ਪਰ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਸੇ ਅਪੂਮੈਨ ਬਾ । ਜਬ ਇਸ ਕੇ ਮੁਖ ਸੇ ਕਾਜ਼ੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿ- 
ਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਕੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਸਨੀ ਤੇ ਕੁੱਧ ਹੋ ਕਰ ਕਹਿਨੇ ਲਗਾ ਕਿ “ਏ ਕਾਵਰੇ | ਤੁੰ... ... 
ਕੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਤੀ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ਰਮ ਮੁਹੌਮਦੀ ਕੋ ਨਹੀਂ ਮਾਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਸੈਂ ਹਿੰਦੂ 
ਕਾਫਰ ਕੀ ਤਾਰੀਫ (ਸ਼ਠਾਘਾ) ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਕੋ ਹੁਕਮ ਕਤਲ ਹੈ” । ਕੌਲਨੰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੀਆਂ 

ਕਿ “ਬਾਪ ਜੀ ! ਸ਼ਰਆ ਮੁਹੈਮਦੀ ਫਕੀਰੋਂ ਕੇ ਲੀਏ ਯਾ ਮੇਰੇ ਲੀਏ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿੰਤ੍ਰ ਮੂਰਖ 
ਕੇ ਲੀਏ ਹੈ, ਜੇ ਸਿਵਾਏ ਸ਼ਰਮ ਕੇ ਦੂਸਰਾ ਕ੍ਛ ਜਾਨੰਤੇ ਮਾਨਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ; ਸਰ ਫਕੀਰ ਤੋਂ ਖੁਦਾ 
ਕੇ ਬੈਂਦੇ ਹੈਂ, ਇਨ ਕੀ ਖੁਦਾ ਮਾਨਤਾ ਹੈ ਜੈਸਾ ਚਾਹੇਂ_ਕਹੇ' ਇਲ ਕੌ ਸ਼ਰਆ ਮੁਹੈਮਦੀ ਜੇ 

ਕਿਆ ਕਾਮ ਹੈ” । ਇੱਤਯਾਦਿ ਪੁੱਤਰੀ ਕੇ ਜਵਾਬ ਸੁਨ ਕਰ ਕਾਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਮੇ' ਅਗਨ 
ਜਲ ਉਠੀ ਜੋਰ ਉਸੀ ਦਿਨ ਦੂਸਰੇ ਕਾਜ਼ੀਓਂ ਸੇ ਮਿਲ ਕਰ ਅਪਨੀ ਪੁੱਤ੍ਰੀ, ਕੌਲਾਂ ਕੋ ਸ਼ਰਆ 
ਕੇ ਬਾਹਰ ਬਰਤਾਵ ਕਰਨੇ ਕੇ ਅਪਰਾਧ ਮੇਂ ਹੁਕਮ ਕਤਲ ਨਿਕਾਲਾ । ਕੌਲਾਂ ਕੀ ਮਾਤਾ ਨੇ 
ਇਸ ਵਾਰਤਾ ਕੋ ਸੁਨ ਕਰ ਕੌਲਾਂ ਕੋ ਤਬਾ ਪੀਰ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਕੋ ਭੀ ਇਸ ਵਾਰਤਾ ਸੇ ਪਰਿ- 
ਚਿਤ ਕੀਆ; ਜਿਸ ਪਰ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਨੇ ਕੌਲਾਂ ਕੋ ਕਹਾ ਕਿ “ਯਹਾਂ ਪਰ ਕੋਈ ਉਪਾਉ ਤੇਰੇ 

ਬਚਨ ਕਾ। ਪੂਤੀਤ ਨਹੀਂ ਹੋਤਾ,ਵਜਰਥ ਮਨਸੂਰ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ ਜ਼ਾਲਿਮ ਲੋਹੋਂ ਕੇ ਹਾਬ 
ਸੇ ਕਤਲ ਕਰੀ ਜਾਏਰ।, ਇਸ ਸੋ ਅਛਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਤੂੰ ਅਭੀ ਸ਼ਰਣ ਪਾਲਕ ਗੁਰੂ _ਹਹਿਰੋਵਿੰਦ 
ਜੀ ਕੇ ਪਾਸ ਅੰਮੁਤਸਰ ਮੈਂ ਚਲੀ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਕਾਲ ਮੈਂ _ਸਿਵਾਇ ਉਨਕੇ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਕੋ 
ਬਚਾਨੇ ਵਾਲਾ ਯੌਰ ਦੂਸਰਾ ਨਹੀਂ' ਹੈ? । ਕੌਲਾਂ ਨੇ ਅਪਨੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਕਹਾ ਉਚਿਤ ਸਮਝਾ ਉਸੀ 

ਕਤ ਬਾੰਧ ਬਨਾ ਕਰ ਇਕ ਅਪਨੇ ਗੁਰ ਭਾਈ ਕੋ ਸਾਥ ਲੇ ਕਰ ਸ਼ਹਿਰ ਅਮਤਸਰ ਕੋ 

ਰਵਾਨਾ ਹੂਈ । ਵਹਾਂ ਪਰ ਮੀਆੰ ਮੀਰ ਜੀ ਕੀ ਪਹਿਚਸ ਸੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਕੀ 
ਸ਼ਰਣ ਮੰ ਨਿਵਾਸ ਕਰਨੇ ਲਗੀ । ਕਾਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭੀ ਪੀਛੇ ਸੇ ਸੁਨ ਲੀਆ; ਵੁਹ ਲੋਨੇ ਕੇ 
ਵਾਸਤੇ ਅੰ,ਤਸਰ ਗਿਆ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਤਲ ਤੈ ਭੀਤ ਕੌਲਾਂ ਨੇ ਸਰਵਬਾਂ ਜਾਨਾਂ ਨਹੀਂ” ਚਾਹਾ । 
ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਕੇ ਨਿਵਾਸ ਕੇ ਲੀਏ ਏਕ ਪ੍ਰਿਬਕ ਮੰਦਿਰ ਬਨਵਾਇਆ । ਔਰ ਕਹਾ 

ਕਿ 'ਜੈਸੇ ਤੁਮਾਰੀ ਇੱਛਾ ਹੋ ਅਪਨਾ ਜੀਵਨ ਪੁਰਾ ਕਹੋ। ਉਸ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਛਿਣ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 

ਪਰਾਇਣਤਾ ਦੇਖ ਕਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸ ਪਰ ਵਿਸ਼ੇਖ ਪ੍ਰਮੈਨ ਰਹਿਤੇ ਔਰ ਹਰ_ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ 

ਉਸ ਕੀ ਖਾਤਰੀ ਰਖੰਤੇ । ਕੁਛ ਸਮਯ ਐਸੇ ਹੀ ਬਯਤੀਤ ਹੂਆ ਤੇ ਏਕ ਵਿਨ ਕੌਲਾਂ ਨੇ ਅਪਨੇ 
ਸਭੀ ਆਕੂਖਣ ਤਬਾ ਕੁਛ ਨਕਦੀ ਜੇ ਕਿ ਉਸ ਕੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਉਸ ਕੋ ਦਿਯੇ ਬੇ ਇਕਤ੍ਰ ਕਰਕੇ 

ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਕੋਬਿੰਦ ਜੀ ਕੇ ਆਗੇ ਰਖ ਦੀਆਂ ਔਰ ਹਾਬ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਾ ਕਿ ਦੀਨ ਵੰਧੇ 
ਇੰਸ ਸੇਰੇ ਪੇਸੇ ਕੋ ਕਿਸੀ ਨਸੇ ਧਰਮ ਕਾਰਯ ਮੇਂ ਲਗ ਦੀਜੀਏ ਜਿਸ ਮੇਂ` ਕੁਛ ਕਾਲ ਮੇਰ 
ਨਾਮ ਇਸ ਸੈਸਾਰ ਪਰ ਰਹਿ ਜਾਏ! । ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਧਨ ਸੇ ਉਸੀ ਕੇ ਨਾਮ ਕਾ ਏਕ 
ਤਾਲਾਬ ਖੁਦਾ ਦੀਆ ਜੇ ਕਿ ਅਬ ਤਕ ਮਹਾਂ ਪ੍ਰੱਖਜਾਤ ਪਰਮ ਪਵਿੱਤਰ ਅੰਮ੍ਰਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਮੈਂ 
ਕੌਲਸਰ ਕੇ ਨਾਮ ਸੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ” । 

ਦਰ 

| ਪੰਨਾ ੨੬੭ ਤੇ' ੨6੬੫ 



ਸਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੨੮੯੦) ਰਾਸਿ ੬। ਅਸੂ ੨੪. 

(੩) ਸਭ ਤੋਂ ਅਖੀਰਲੇ ਲੇਖਕ ਬਦੇਸ਼ੀ ਤੇ ਅਨਜ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਲਿਖਣ _ਵਾਲੋ_ ਮਿ: 
ਐਮ< ਏ, ਮੇਕਾਲਫ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀ ਇਤਿਹਸ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਵਾਲੀ ਵਾਰਤਾ ਨੂੰ ਠੀਕ 
ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਦਾ ਭਾਵ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ ਜਿਲਦ ਚਉਬੀ ਸਫਾ ੪੩ ਤੇ ੪੪ ਤੇ ਦਿਤਾ ਹੈ। 

(੪) ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਲਾਲਾ ਕਨ੍ਹਯਾ ਲਾਲ ਜੀ ਆਪਣੀ ਤਾਰੀਖੇ ਪੰਜਾਬ (ਉਰਦੂ) ਵਿਚ 
ਇਸ ਪ੍ਰਕਰ ਲਿਖੰਦੇ ਹਨ:- 

“ਕੌਲਾਂ ਦੈਨਾਮ ਕਾਜ਼ੀ ਕੀ ਲੜਕੀ ਗੁਦੂ ਜੀ ਕੇ ਜਮਾਲੇ ਬਾ ਕਮਾਲ ਪਰ ਸ਼ੇਫਤਾ ਹੋ 
ਗਈ ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੇ ਸਾਥ ਅੰਮ੍ਰਤਸਰ ਆ ਗਈ, ਉਸ ਕੀ ਦਰਖਾਸਤ ਅਗਰਚਿਹ ਔਰ ਥੀ 
ਮਗਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਹਾ ਕਿ ਭੁਮ ਗੋਰ ਖ਼ਿਆਲ ਦਿਲ ਮੇਂ ਨ ਕਰੋ ਹਮਾਰੀ ਗੁਰਿਆਈ ਕੇ 
ਖਾਨਦਾਨ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੇ ਲੇਕਰ ਆਜ ਤਕ ਮੁਬਾਸ਼ਰਤ ਮਨ੍ਹ ਹੈ।?? [ ਸਫਾ ੩੦ 

(੫) ਭਾਈ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤ੍ਰਾਰੀਖ ਖਾਲਸਾ ਵਿਚ ਐਉਂ ਲਿਖਦੇ ਹਨ:- 
“ਕਾਜ਼ੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਕੌਲਾਂ ਭੀ ਅਜੇਹੀ ਪ੍ਰੇਮਣ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹ ਫੌਜ਼ ਮੀਆੰਮੀਰ ਦੀ 

ਸੈਗਤ ਵਿਚ ਆਯਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰ ਜੀ ਦੀ ਉਸ ਨੇ ਯਾਦ ਕਰ ਲਈ 
ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਗੀ । ਕੌਲਾਂ ਦਾ ਬਾਪ ਕਾਜ਼ੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਘੋੜੇ ਦੀ ਕੀਮਤ 
ਲੈਣ ਬਦਲੇ ਲੜ ਪਿਆ ਹੋਯਾ ਸੀ ਤੇ ਦੁਸਰੀ ਜਵਾਨ ਲੜਕੀ ੨੦ ਬਰਸ ਦੀ ਨੂੰ ਮੀਆਂ ਮੀਰ 
ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਜਲਸ ਵਿਚ ਜਾਂਦਿਆਂ ਦੇਖਕੇ ਵਧੇਰੇ ਖਿੜਿਆ; ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧਕੇ 
ਏਸ ਗਲੋੱ' ਖਿੜਿਆ; ਅਰ ਕੌਲਾਂ ਨੂੰ ਆਖਣ ਲਗਾ ਜੋ $:.....ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ 
ਕਰ; ਤਾਂ ਕੌਲਾਂ ਉਸ ਦੇ ਆਓ ਨਾ ਲਗੀ ਤੋ ਗੁਦੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਧੇਰੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਰ]। ਓੜਕ 
ਕਾਜ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਸ਼ਰ' ਮੁਹੈਮਦੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੋਵੇਗੀ, 
ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਰਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੋਈ। ਹਿੰਦੂ ਦੀ ਬਾਣ1 ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਤਲ _ਕਰਨ 
ਦੇ ਜੋਗ ਹੈ । ਕੁਝ ਚਿਰ ਤਾੰ ਕਾਜ਼ੀ ਨੇ ਬਹੁੰਤੇਰਾ ਸਮਝਾਇਆ) ਪਰ ਜਦ ਕੌਲਾਂ ਸੱਚ ਪਾਸਾ 
ਛਡਕੇ ਓਸ ਦੀਆਂ ਬਨਾਵਟੀ ਗਲਾਂ ਪਰ ਨਾ ਰੀਝ ਤਾੰ ਕਾਜ਼ੀ ਨੇ ਹੋਰਨ ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਪਾਸੋਂ 
ਕੌਲਾਂ ਦੇ ਮਾਰਨ ਦਾ ਫਤਵਾ ਦਿਵਾ ਦਿਤਾ । ਇਹ ਖਬਰ ਸੁਣਕੇ ਕੌਲਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਧੀ ਦੀ 
ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਾਜ਼ੀ ਤੋ ਚੋਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮੋਆਂਮੀਰ ਪਾਸ਼ ਭੇਜ ਦਿਤਾ। ਕੌਠਨਂ ਨੇ 
ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਨੂੰ ਜਾਕੇ ਸਾਰਾ ਬ੍ਰਿਤੰਤ ਸੁਣਾਇਆ ਤਾਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਨੇ ਅਪਣੇ ਵੇਲ 
ਅਬਦੁਲਾ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕੌਲਾਂ ਨਾਲ ਦੇਕਰ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਰੋਝਿੰਦ ਜੀ_ਵਲ ਭੇਜ 
ਦਿਤਾ ਤੇ ਆਖ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਕੌਲਾਂ _ਆਪ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆਈ ਹੈ, ਏਸ ਈ 
ਜਾਨੇ _ਬਚੀਉਣੀ ਤੁਹਤਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਹੈ । ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਟੇ ਪਾਸ 

$ਧੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾਤੇ ਨਾਮ “ਕ੍ਰਲ ਇਸ ਪਰ ਬੀ ਕਈ ਸੋਚਵਾਨ ਹੈਰਾਨ ਹੂੰਦੇ 
ਚਨ । ਕੌਲਾਂ-ਕਮਲਾ-ਨਾਮ ਮਾਇਆ ਦਾ ਝੀ ਹੈ। 



ਬਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੨੮੯੧) ਰਾਸਿ ੬ । ਅਸੂ ੨੪, 

ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਫਤਵਾ ਲਗ ਚੁਕਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋ ਬਦਸ਼ਾਹੀ 
ਆਦਮੀ ਏਸ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣਗੇ) ਤੇ ਆਪ ਨਾਲ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਭੀ ਕੋਈ ਵੱਸ ਨਹੀਂ' ਚੱਲੇਗਾ । 
ਤਾਂਤੇ ਸ਼ਰਨ ਆਈ ਦੀ ਲੱਜਾ ਰੱਖਕੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਓ । ਗੁਰੂ ਜੀ ਓਸ ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 
ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਸੇ ਏਸ ਲਈ ਕੌਲਾਂ ਬੀ ਅਬਦੁਲਾ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਮੇਤ ਐਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੀ ਆ ਗਈ ਤੇ 
ਕੌਲਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਔਂਗੇ ਘਿਘਿਅਇ ਕੇ ਝੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਘਰ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦਾ 
ਮਾਣ; ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਣ ਤੇ ਨਿਆਸਰਿਆਂ ਦਾ ਅਸਰਾ ਹੈ ਸੋ ਮੇਰੀ ਰੱਖਗ ਕਰੇ । 
ਕੌਲਾਂ ਦੇ ਦੀਨ ਬਚਨ ਤੇ ਮੀਆਂ ਮਰ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਸੁਣਕੇ ਤੇ ਕੌਲਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਸਤਿਮੈਗ ਦੀ 
ਪਿਆਰੀ ਤੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗਾਹਕ ਦੇਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਲਗਰੋਂ (ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਸੈਂਕੜੇ ਗ੍ਰੀਬ 
ਗੁਰਬਾ ਖਾਂਦੇ ਸੀ) ਰੋਟੀ ਕਪੜਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਛੀ 
ਸੱਤ ਸੋ ਕਰਵ ਦੀ ਵਿੱਥ ਪਰ ਫੁਲਾਂ ਵਾਲੀ ਢਾਬ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਇਕ ਕੋਠਾ ਉਸ ਦੇ ਰਹਿਣ 
ਲਈ ਦਿੱਤ, ਅਤੇ-ਧੀਰਜ ਦੇਕੇ ਆਖਿਆ ਹੁਣ ਝੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫੜ ਕੋ ਨਹੀਂ ਲੈਜਾ ਸਕਦਾ, ਭਾਵੇਂ 
ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਿਉਂ ਨਾ ਚੜ੍ਹ ਆਏ; ਤੂੰ ਨਿਸ਼ੋਗ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋਕੇ ਭਜਨ ਕਰਿਆ ਕਰ । ਇਹ ਸੁਣ 
'ਕੇ ਕੌਲਾਂ ਨੂੰ ਧੋਰਜ ਹੋ ਗਿਆ; ਤੇ ਓਬੇ ਬੈਠ ਕੇ ਭਜਨ ਕਰਨ ਲਗੀ? । 

[ਚਿੱਸਾ ੧ ਨੰ: ੨ ਪੰਨਾ ੧੮੬ ਤੋ' ੧੮੮ 

(੬) ਉਮਦਾੜੁੱਤ੍ਰਾਰੀਖ (ਫ਼ਾਰਸੀ) ਦਫਤਰਿ ਐਂਵਲ ਵਿਚ ਇਉ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ:- 

“ਕਉਲਾੰ ਨਾਮੀ ਕਨੀਜ਼ਕਿ ਕਾਜ਼ੀ _ਕਿ ਅਜ਼ _ਜ਼ੁਮਰਹਿ ਮੁਅਤਕ੍ਰਿਾ 
ਈਂ” ਜੁਨਾਬਿ ਆਲੀ ਬੂੂਦ; ਮੁਸ਼ਰਿਫ ਗਰਦੀਦ” । [ਪੰਠਾ ੩੭ 

ਅਰਬਾਤ=ਕਾਜ਼ੀ ਦੀ ਕੌਲਾਂ ਨਾਮ ਦੀ ਕਠੀਜ਼ (ਦਾਸੀ) ਜੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਨ ਵਯਕੱਤੀ 
ਭਾਵ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਵਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਿਹਚਾ ਧਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਭਾਵ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮੈਂਗਤ 
ਵਿਚੋਂ ਸੀ; ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ (ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾਲ) ਵੜਜਾਈ ਗਈ । 

ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮਹਨ ਪੁਰਖ ਤੇ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਕਵੀ ਤੇ ਲੇਖਕ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ 
ਜੀ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖਕੇ) ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਬਾਬਤ ਇੰਢ ਲਿਖਦੇ ਹਨ£- 

ਹਰਖਹੈ ਸੋਗਹੈ _ਬਾਹਿਰਾ ਹਰਣ _ ਭਰਣ ਸਮਰੱਥ ਸਰਦਾ । 
ਰਸ ਕਸ ਰੂਪ ਨ ਰੇਖ ਵਿੱਚ ਰਾਗ ਰੰਗ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹੈਦਾ । 
ਗੋਸ਼ਟ ਗਿਆਨ ਅਗੋਚਰਾ ਬੁਧਿ ਬਲ ਬਚਨ ਬਿਬੇਕ ਨ ਛੰਦਾਂ । 
ਗੁਰ ਗੋਵਿੰਦ ਗੋਵਿੰਦ ਗੁਰ “ਹਰਿਗੋਵਿੰਦ! ਸਦਾ ਵਿਗਮੈਂਦਾ। 
ਅਚਰਜ _ਨੌੱ'`_ਅਚਰਜ ਮਿਲੈ ਵਿਸਮਾਦੈ ਵਿਸਮਾਦ ਮਿਲਦਾ । 
ਗੁਥਮੁਖ _ਮਾਰਗ _ ਚੱਲਣਾ _ਖੰਤੇਧਾਰ _ਕਾਰ _ਨਿੰਬਹੈਦਾ । 
ਗੁਰ ਸਿਖ ਲੈ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਚਲੰਦਾ ॥ ੨੧ ॥ (ਭਾ. ਕੁ. ਵਸ ੨ 



ਸਰੀ ਗੁਰੇ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੨੮੯੨) ਰਾਜਿ ੬। ਅਸੂ 38. 

ਸੁਪਤਿ ਜਥਾਂ ਸੁਖ ਰਾਤਿ ਬਿਤਾਈ । ਜਾਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਰ ਹੁਇ ਆਈ । ਇਸ 

ਬਿਧਿ ਕੇਤਿਕ ਵਿਵਸ ਬਿਤਾਏ। ਗੁਰ ਸੁਧਿ ਸੁਨਿ ਕਰਿ ਇਤ ਕੋ ਆਏ ॥ 

੧੪॥ ਚਾਕਰ ਰਹਨਿ ਸੁਭਟ ਚਲਿ ਆਵੈਂ । ਦੇਖਿ ਉਚਿਤ ਰਣ ਗੁਰੂ 

ਟਿਕਾਵੈ।ਭਯੋ ਸ਼ਾਹੁ ਕੇ ਸੈਗ ਬਖੇਰ।ਲਰ ਕਰਿ ਲਸ਼ਕਰ ਹਤਯੋ ਘਨੇਰਾਂ 

॥ ੧੫॥ ਭਯੋ ਬਿਦਤ ਜਸੁ ਜਹਿੰ ਕਹਿੰ ਸਾਰੇ । ਰਹਿ ਆਜ ਕੌ ਸ਼ਾਹੁ 

ਅਗਾਰੇ। ਬਿਨਾ ਮਵਾਸ ਗਿਰਨ ਕੇ ਥਾਨ”। ਅਟਕਹਿ ਕੌਨਪਪ੍ਰਾਨ ਦੇ ਹਾਨ 

॥ ੧੬॥ ਲਵਪਰਿ ਸੁਧਾਸਰੋਵਰ ਨੇਰੇ । ਤਹਿ ਰਹਿ ਕਿਯੋ ਮਹਿਦ ਭਟ ਭੇਗੇ 

ਰਣ ਮਹਿੰ ਹੇਰਿ ਹੇਰਿ ਉਮਰਾਵਨਿ । ਜੇ ਸਰਦਾਰ ਕਰੇ ਸਭਿ ਘਾਵਨਿ 

॥ ੧੭॥ ਜਿਨ ਕੋ ਬਲ ਪਿਖਿ ਠਟਕੋਂ ਸ਼ਾਹ । ਬਹੁਰ ਨ ਕੀਨਿ ਲਰਨਿ 

ਉਤਸਾਹੂ । ਇਸ ਬਿਧਿ ਕੋ ਜੋਧਾ ਇਸ ਕਾਲਾਂ । ਨਹਿ ਮਹਿ ਮੰਡਲ ਮਹਿੰ 
ਬਲ ਵਾਲਾ ॥ ੧੮॥ ਸਕਲ ਦੇਸ਼ ਪਤਿਸ਼ਾਹੁ ਮਹਾਨ'।ਤਿਸ ਕੋ ਤ੍ਰਾਸ ਨੈਕ 

ਨਹਿ ਮਾਨਾ । ਹਤਿ ਲਸ਼ਕਰ ਕੌ ਧੂਰ ਮਿਲਾਯੋ । ਨ੍ਰਿਭੈ ਬਾਸ ਦ੍ਾਬੇ ਅਥਿ 

ਆਯੋ! ॥੧੯॥ ਇਮ ਜਹਿੰ ਕਹਿ ਪ੍ਰਗਟਾਇ ਪ੍ਰਸੈਗ। ਸੁਜਸੁ ਕਰਹਿ ਜੋਧਾ 

ਬਲ ਅੰਗ। ਆਇ ਸੁਭਟ ਰਣ ਕੇ ਉਤਸਾਹੀ। ਚਾਕਰ ਹੋਇ ਰਹਤਿ 

ਗੁਰ ਪਾਂਹੀ॥੨੦॥ਸ਼ਸਤ੍ਰਨਿ ਕੀ ਬਿੱਦਾ ਨਿਤ ਹੋਵੈ।ਕਰਹਿ ਪਰਸਪਰ ਵਧਿ 
ਘਟਿ ਜੋਵੈਂ । ਚਲਹਿ ਤੁਵੈਗ,ਕਿ ਤੋਮਰ ਗਹੈਂ।ਤੁਰੈਗ ਧਵਾਇ ਦਿਖਾਵਤਿ 

ਅਹੈਂ॥੨੧॥ਬਸਹਿੰ ਪਠਾਨ ਗ੍ਰਾਮ ਜੇ ਨੌਹੱਥਕਾਰਨਿ ਕੋ ਗਹਤਿ ਘਨੇਗੇ। 

ਸੋ ਸਭਿ ਸੁਨਹਿੰ'ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਾਸਿਪੈਂਦੇਖਾਨ ਬੀਰ ਬਲਰਾਸਿ॥੨੨॥ਮਿਲਨਿ 
ਹੋਤ ਬਹੁਤੇ ਚਲਿ ਆਵੈਂ।ਬੈਠਹਿੰ ਰਣ ਕੀ ਬਾਤ ਚਲਾਵੈਂ।ਕੌਨ ਕੌਨ ਗੁਰ 

ਕੋ ਭਟ ਅਰਜੋ। ਮਾਰ ਗਜ਼ਬ ਕੀ ਲਸ਼ਕਰ ਮਰਹੋਂ“॥੨੩॥ਤਿਨ ਮੈਂ ਪੈਂਦੇ- 
ਖਾਨ ਬਖਾਨੈ । “ਦਿਕ ਤੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਂਬਲ ਠਾਨੈ'। ਮੈਂ ਤਬਿ ਕੀਨਿਸਿ ਨਿਮ- 

ਕ ਹਲਾਲ । ਕਰਯੋ ਜੈਗ ਕੋ ਤਬਹਿ ਕਰਾਲ॥ ੨੪॥ ਕਿਨਹੁੰ ਨ ਲੀਨਸਿ 

ਆਰਾ ਮੋਹਿ । ਮਾਰੇ ਬ੍ਰੰਦ ਸ਼ੱਤ ਕਰਿ ਕੋਹ । ਮੋ ਬਿਨ ਫਤੇ ਨ ਹੋਤਿ ਲਰਾਈ 
। ਗਨ ਜੋਧਾਨਿ ਕੌਨ ਇਮ ਘੀਈ£ ਊ॥ ੨੫॥ ਜਿਸਕੇ ਇਕ ਇਕ ਖੜਗ 

ਪ੍ਰਹਾਰਾ। ਸਹਤ ਤੁਰੈਗ ਜੁਦਾ ਕਰਿ ਡਾਰਾ । ਕਿਸ ਕੌ ਦੀਨਿ ਧਕੇਲਾ 

੧ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਨ । “ਪਹੜਾਂ ਦੇ ਆਕੀ ਫਿਕਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ । ਦਠਠੰਬਰ ਗਿਆਂ । %(ਜੇ) 

ਸਾਰੇ ਚੇਸ਼ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ । “ਗਜ਼ਬ ਦੀ ਮਾਰ ਨਾਲ ਫੌਜ ਮਰੀ । “ਇਉਂ ਕੌਣ 

ਨਾਰ ਸਕਦਾ ਸੀ । 



ਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ ! (੨੮੯੩) ____ ਰਾਸਿ ੬।ਅੰ੧੨੪. 
ਮਾਰਯੋ। ਕੋ ਹਯ ਪਗ ਗੰਹ ਉਲਣਾ ਡਾਰਯੋ॥ ੨੬॥ ਕੌ ਤੀਰਨਿ ਕੋ ਸਾਥ 
ਪਰੋਏ। ਭਾਗੇ ਰਿ੫,ਨਹਿੰ ਸਨਮੁਖ ਜੋਏ।ਜੌਂ ਮੈਂ ਗੁਰ ਕੇ ਨਿਕਟ ਨ ਹੋਤਿ। 
ਕਿਮ ਸੈਘਰ ਕੀ ਬਿਜੈ ਉਦੋਤਿ"?॥੨੭॥ ਮੁਝ ਕੌ ਜਾਨਿ ਬਡੋ ਬਲਵਾਨ । 
ਰਾਂਖਹਿ ਨਿਕਟ ਅਧਿਕ ਸਨਮਾਨ । ਫਤੇ ਮੋਹਿ ਕੁਜਦੈਡਨਿ ਬਸੈ । ਕੌਨ 
ਸਕਹਿ ਸਹਿ, ਦੇਖਤਿ ਨ ਸੈਂ? ॥੨੮॥ ਇੱਤਯਾਦਿਕ ਬੋਲਤਿ ਜਹਿੰ ਕਹਾਂ । 
ਵਧਜੋ ਗਰਬ ਪੈਂਦੇ ਉਰ ਮਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਜਾਂਨਨੋ-ਭਾ ਮਤਿ ਹੀਨਾ । 
ਜਰਹਿ ਬਡਾਈਨ/ਹੰ,ਮਨ ਪੀਨਾਂ॥੨੯॥ਨਹਿੰ ਰੈਭੀਰ ਧੀਰ, ਮਨ ਮਾਨੀ 
ਹੁਇ ਫਲ ਬੁਰੋ; ਪਰਹਿ ਅਸ ਜਾਨੀ-।ਨਾਮ ਮੀਰ ਛੋਟ ਇਕ ਗ੍ਰਾਮਜਹਾਂ 
ਪਠਾਂਨਨਿ ਕੇ ਗਨ ਧਾਮ॥ ੩੦ ॥ ਤਹਿ ਤੇ ਆਈ ਤਬਹਿ ਸਗਾਈ । 
ਕਰਿਵਾਈ ਗੁਰ ਆਇਸੁ ਪਾਈ । ਸਤਿਗੁਰ ਦਰਬ ਦੀਨਿ ਬਹੁਤੇਰ।ਕਰਯੋ 
ਨਿਕਾਹ ਤਬਹਿ ਬਿਨੁ ਦੇਰਾ ॥੩੧ ॥ ਦਾਰਾ ਸੈਗ! ਮਿਲਜਯੋ ਸੁਖ ਪਾਏ । 
ਬਸਹਿ ਨਿਸਾਂ ਤਿਸ ਗਾਮਹਿੰ ਜਾਏ।ਇਕ ਦਿਨ ਗੁਰ ਸੋਂ ਕਹਿ ਕਰ ਜੋਰਿ। 
€&ਰ ਨ ਬਨਜੋ ਮੇਰੋ ਕਸ ਟੋਰ॥੩੨॥ਭਯੋ ਬਯਾਂਹ ਅਰ ਚਹਿਯਤਿ ਸੋਇ। 
ਬਿਲਾਂ ਨਿਕੋਤ ਨਹੀਂ' ਸੁਖ ਹੋਇਮਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਗੋਵਿੰਦ ਸਾਚ ਪਛਾਨਾ। ਸੁਨਿ 
ਪੁਨ ਦੀਨਸਿ ਦਰਬ ਮਹਾਨਾ ॥ ੩੩ ॥ ਸਦਨ ਮੀਰ-ਛੋਟੇ ਬਨਿਵਾਏ । 
ਸੁੰਦਰ ਮੰਦਰ ਕਹਿ ਚਿਨਵਏ।ਪੁਨ ਬੀਵੀ ਕੇ ਹੇਤ ਬਿਭੂਖਨ । ਕਰਿਵਾਏ 
ਗਨ ਦੀਨਿ ਅਦੁਖਨ” ॥ ੩੪॥ ਗ੍ਰੋਹਿ ਸਮਿੱਗ੍ਰੀ ਦਈ ਬਨਾਇ । ਪੈਂਦੇਖਾਨ 
ਪਾਇ ਹਰਖਾਂਇ । ਰਹਨਿ ਲਗੋ ਬੀਵੀ ਕੇ ਸਾਥ । ਬਹੁ ਸੁਖ ਲਹੈ ਕ੍ਰਿਪਾ 
ਗੁਰੁ ਨਾਬ ॥ ੩੫ ॥ ਕਹਯੋ ਪ੍ਰਤੂ “ਅਬਿ ਸਦਨ ਬਸੀਜੈਕਬਿ ਕਥਿ ਇਤਿ 
ਦਿਸ਼ ਆਵਨ ਕੀਜੇ । ਜਬਿ ਹਮ ਚਾਹੈਂ ਲੋਹਿ ਬੁਲਾਇ।ਾਂਹਿ ਤ ਰਹੁ ਗ੍ਰਿਹ 
ਅਨੰਦ ਉਪਾਇ” ॥ ੩੬ ॥ ਮਾਨਿ ਬਾਕ ਤੈਸੇ ਤਬਿ ਕਰੈ । ਬਹੁ ਦਿਨ ਰਹੈ 
ਆਪਨੇ ਘਰੇ । ਇਮ ਪੈਂਦਾ ਹੋਯਹੁ ਹੈਕਾਰੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਸ ਕੀ ਲੋ ਸੁਧਿ 
ਸਾਚੀ ॥ ੩੭ ॥ ਕਿਸੁ ਵਸਤੁ ਕੀ ਕਮੀ ਨ ਕੋਈਵਸਤੁ ਅਮੋਲਕ ਦੋਂ ਗੁਰੁ 
ਸੋਈ । ਲਿਕਟਿ ਗ੍ਰਾਮ ਪੁਰਿ ਜੇਤਿਕ ਅਹੈਂ।ਗੁਰੁ ਆਵਨਿ ਕੀ ਸੁਧਿ ਕੌ 
ਲਹੈਂ॥੩੮॥ਲੋ ਲੇ ਬਹੁ ਵਸਤੁਨਿ ਉਪਹਾਰੇ।ਆਵਹਿ ਜਿਤਿ ਕਿਤ ਤੇ ਦਿਨ 
ਸਾਰੇ । ਅਰਪਨਿ ਕਰ ਕਰਿ ਵਸਤੁਨਿ ਬ੍ਰਿੰਦ । ਬੈਦਤਿ ਸੁੰਦਰ ਪਦ ਅਰੁ- 
ਬਿੰਦ॥ ੩੯॥ ਕਰਹਿ ਮੇਵਰੋ ਢਿਗ ਅਰਦਾਸ । ਪੂਰਹਿੰ ਸਿੱਖਨ ਕੀ ਸਭਿ 
ਵੇਂ ਜੋਗ ਦੀ ਫੜ ਹੰਦ ] “ਮਲ ਦਾ ਮੋਵਾ ।੧ਅਨ ਦਾ ਹੈਕਡੀ ਹੇਗਿਆ ਹੈ। “ਗੁਰੂ ਜੀ ੇ। 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੨੮੯੪) ਰਾਸਿ ੬। ਸੰਸੇ ੨੫, 

ਆਸ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋਂ ਨਿਸਾ ਢਿਗ ਰਹੈਂ । ਗਮਨਹਿੰ ਘਰ ਗਨ ਖੁਸ਼ੀਯਨਿ 

ਲਹੈਂ ॥੪੦॥ ਸਗਰੇ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰੁ ਕੇ ਤੀਰ।ਆਇ ਜਾਇ ਸਿਖ ਹੋਵਤਿ 

ਭੀਰ । ਕੇਤਿਕ ਜੋਧ! ਚਾਕਰ ਰਹੈ' । ਜੇ ਹੱਥਯਾਰਨਿ ਬਿੱਦਤਾ' ਲਹੈਂ॥੪੧॥ 

ਕਿਭਿਕ ਤੁਰੈਗ ਸਿੱਖਯ ਅਰਪੰਤੇ । ਕੇਤਿਕ ਲੋੜਿ ਮੋਲ ਖਰਚੇਤੇ।ਕਿਤਿਕ 

ਧਨੁਖ ਲੇ ਦਰਬ ਦਿਵਾਵੈਂ । ਕੇਤਿਕ ਤਰਕਸ਼ ਢਿਗ ਬਨਿਵਾਂਵੋਂ ।੪੨॥ 

ਖਰ ਤਤਾਰਚੇ ਲੋਹਾ ਖਰੇ" । ਪੁਰਿ ਕਰਤਾਰ ਘਰਾਵਨਿ ਕਰੇ । ਖਪਰੇ ਸੇਲੋ 

ਆਦਿ ਬਨਾਵੈਂ। ਭਾਂਤਿ ਅਨੇਕਨਿ ਕੌਨ ਗਿਨਾਵੈਂ ॥੪੩॥ ਗੁਲਕਾਂ ਗਾਲਬ 

ਮਹਿੰ' ਢਲਵਾਇ । ਕਰਿ ਕਰਿ ਤਯਾਰ ਹਖਹਿ ਸਮੁਦਾਇ । ਬਹੁਤ ਬਰੂਦ 

ਅਨਾਵਨਿ ਕਰੈਂ । ਆਛੀ ਰੀਤਿ ਸੈਭਾਰਤਿ ਧਰੈਂ ॥ ੪੪॥ ਨਮਸਕਾਰਨੀ” 
ਬਿਕਬੇ ਆਵੈਂ । ਲੇਤਿ ਮੋਲ ਕੋ ਦਰਬ ਦਿਵਾਵੈਂ । ਬੀਰਨਿ ਕੌ ਬਖਸ਼ਤਿ 

ਪਰਖੰਤੇ । ਹਤਹਿਂ ਨਿਸ਼ਾਨੋ ਨਹੀਂ ਚੁਕੌਤੇ ॥ ੪੫॥ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤਿ ਸ਼ਸਤ੍ਨਿ 
ਕੋ ਅਭਿਆਸ। ਹੋਤਿ ਅਧਿਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਿਲਾਸ । ਮਾਰਿ ਬਕਾਰਾ ਸਿਘ 
ਕਰੇ ਹੈ' । ਹਤਹੁ ਤੁਰਕ ਲਵਪੁਰੀ ਲੁਟੈ ਹੈਂ ॥ ੪੬ ॥ ਲੇਹੁ ਮਲੇਛਨਿ ਤੈ 

ਅਬਿ ਰਾਜ। ਮਹਾਂ ਦੁਸ਼ਟ ਇਨ ਵਧਜੋ ਸਮਾਜ/ਕਰਹੁ ਗੁਰੂ[ਆਇਸੁ ਅਝਿ 
ਐਸੇ । ਪਰਹਿ ਜੈਗ, ਹਤਿ ਸ਼ੱਤ ਜੈਸੇ? ॥ ੪੭ ॥ ੪੩ ਗੁ ਭਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਫ੍ਰਿੰਥ ਖਟ । 
ਗਾ “ਕੋਲਾਂ ਪ੍ਰਲੌਕ ਪੈਂਦਾ ਬਤਾਹ' ਪ੍ਰਸੰਗ ਬਰਨਨੇ ਨਾਘ”` ਚਤੁਰ ਬਿੰਸਤੀ ਅੰਸੂ ੨੪ ॥ 

ਕਾ ਆ ਉਮਰਾਂਵ ਸਿੱਖ ਹੋਇਆ | । 

ਦੋਹਰਾ ॥ ਸਤਿਗੁਰ ਕਰਹਿ ਅਖਰ ਨਿਤ ਚਢਹਿ ਸੁਭਟ ਸਮੁਦਾ । 
ਹੱਥਯਾਂਰਨਿ ਵਿੱਦਯਾਂ ਕਰਹਿ ਜੀਵ ਅਨਿਕ ਬਨ ਘਾਇ ॥ ੧॥ ਦੈਪਈ ॥ 
ਦੁਸ਼ਟ ਜੀਵ ਬਨ ਕੇ ਬਹੁ ਮਾਰੇ । ਗੋ ਮਹਿਖਨਿ ਕੋ ਤ੍ਰਾਸ ਨਿਵਾਰੇ। ਨ੍ਰਿਭੈ 
ਹੋਇ ਨਰ ੜ੍ਰਠਨ ਚੁਗਾਵੈਂ । ਜਾਹਿ ਪ੍ਰਤਿ ਬਨ, ਸੈਧੜਾ ਲਯਾਵੈਂ ॥ ੨ ॥ 

ਢੋਰ ਜਾਰ ਕੋ ਤ੍ਰਾਸ ਉਪੰਨ” । ਪੁਰ ਨਰ ਉਚਰਹਿ “ਗੁਰ ਧੋਨ ਪੈਨਾ?4 
ਸਤਿਜੁਗ ਭਾ ਗੁਰ ਰਾਜ ਮਬਾਰ' । ਤਜੀ ਖੁਫਾਈ ਨਰ ਡਰ ਧਾਰ ॥੩॥ 
ਸਕਲ ਦੋਸ਼ ਦ੍ਰਾਂਬੇ ਮਹਿ ਕੀਰਤਿ । ਪੁਰਿ ਗ੍ਰਾਮਨਿ ਮਹਿੰ ਭੀ ਬਿੱਸਤੀਰਤਿ। 
ਸੁਭਣ ਬ੍ਰਿੰਦ ਸਡਿਗਰ ਢਿਗ ਗਏ । ਸ਼ਸਤ੍ਰਨਿ ਬਿੱਦਯਾਂ ਮਹਿ_ ਨਿ੫- 
ਨਏ'॥ ੪॥ ਇਕ ਦਿਨ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਭਗਵਾਨ । ਲੋ ਨਿਜ ਸੈਗ ਸੁ 
ਪੈਂਦੇ ਖਾਨ । ਉਪਬਨ ਮਹਿੰ ਗਮਨੇ ਗੁਨ ਖਾਨੀ । ਦੇਖਤਿ ਸ਼ੋਭ/ ਬ੍ਰਿਛਨਿ 
ਖਰੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਬਾਣ । “ਸੋਚੇ ਵਿਚ । “ਬਂਦੂਕਾਂ। "(ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ) ਫਰ ਪੇਦਾ ਹੇਂਯ ) 
੫ਚਤੂਰ ਹੋਏ । 



ਸਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਂਪ ਸੂਰਜ । ( ੨੮੯੫) ਰਾਸਿ ੬ । ਅੱਸੂ ੨੫, 

ਮਹਾਨੀ ॥ ੫॥ ਮਨਹੁ ਨੀਲ ਘਟਿ" ਇਹ ਉਮਡਾਈ । ਕੌ ਨੀਲੀ ਮਣਿ 
ਗਿਰ ਸਮਦਾਈ”। ਅਰਣ ਬਰਣ ਕੇ ਵਲ ਬਿਸਾਲ਼ । ਕਤਹੀ ਪੀੜਿ੧ 
ਬਿਸਦ“ਕੀ. ਮਾਲਾ ॥੬॥ ਅਨਿਕ ਰੈਗ ਕੀ ਧਾਤਮਨੋ ਹੈ। ਨੀਲੋਂ ਪਰਬਤ 
ਇਨਹਿ ਸਨੋ ਹੈ । ਸ਼ੇਰ ਸਮਾਨ ਧਸੇ ਗੁਰੁ ਜਾਈ । ਪਰੀ ਰੈਨ ਜਨੁ ਨੈਨ 
ਦਿਸਾਈ" ॥ ੭॥ ਉਡਗਨਿ ਪੁਸ਼੫' ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤਿ ਜਹਾਂ । ਸਤਿਗੁਰ ਚੈਦ 
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੇ ਤਹਾਂ।ਮੰਦ ਮੰਦ ਬਿਚਗੰਤ ਹਿਤ ਸੈਲ । ਦੱਖਣ ਢਿਸ਼ ਆਏ ਜਿਤ 
ਸੈਲ'?॥ ੮॥ ਗਨ ਮੋਰਨਿ ਕੋ ਸ਼ੋਰ ਸੁਨੀਜੇ । ਪੁਸ਼ਪਨਿ ਸੋਭਾ ਅਧਿਕ 
ਜਨੀਜੈ । ਨਿੰਬੂ, ਨਾਰੇਗੀ ਰਸ ਭਰੇ। ਜਾਮਨ"', ਗਨ ਰਸਾਲ ਤਰੁ"ਖਰੇ 
॥ ੯॥ ਆਰੂ; ਆਮਰੂਦ,ਕਨਿ"ਲੀਨਿ । ਲਾਗੇ ਦਲ ਫਲ ਝ੍ਕਿਬੋ ਕੀਨਿ। 
ਦਾਰਮ”% ਰਾਇਬੇਲ/ਚੈਬੇਲੀ(ਖਿਲੀ ਸੇਵਤੀ ਸ਼ੌਰਭ ਝੇਲੀ"॥੧੦॥ਸੁੰਦਰ 
ਸਬਲ ਫਰਸ਼ ਕਰਿਵਾਇਸ । ਬੈਠੇ ਸਤਿਗੁਰੁ ਅਨੰਦ ਉਪਾਇਸਿ । ਗਨ 
'ਸੁਭਣਨਿ ਕੋ ਲਗਜੋ ਦਿਵਾਨ । ਬੈਠਯੋ ਕੋ ਨਿਕਟਿ ਸੁ ਪੈਂਦੇ ਖਾਨ॥੧੧॥ਚੌਪਰ 
ਹਿਤ ਖੇਲਨਿ ਮੰਗਵਾਯੋ। ਸਨਮੁਖ ਅਪਨੇ ਖਾਨ ਬਿਠਾਯੋ ।ਧਰਿ ਧਰਿ 
ਦਾਵ ਪਰਚਬੋ ਕਰੇ'। ਡਲ ਡਾਲਹਿਂ ਨਰਦਨਿ ਕੋ ਚਰੈਂ"॥੧੨॥ਕਿਤਿਕ 
ਕਾਲ ਅਸ਼ਟਾਪਦ'"” ਖੇਲਾ । ਜੀਤਹਿੰ ਗੁਰੁ ਡਾਲਨਿ ਕੋ ਮੇਲ।ਇਕ ਉਮ- 
ਰਾਵ ਤਬਹਿ ਚਲਿ ਆਯੋ । ਮਿਲਨਿ ਹੇਤ ਕੋ ਮਨ ਲਲਚਾਯੋ ॥ ੧੩ ॥ 
ਹਿਤ ਮੁਹਿੰਮ" ਕਿਤ ਸ਼ਾਹ ਪਠਾਵਾਂ । ਬਹੁਲਸ਼ ਕਰ ਤਿਹ ਸਾਥ ਪਠਾਵਾ। 
ਕਿਸੀ ਗਿਰੇਸ਼ੁਰ" ਪਰ ਚਢਿ ਗਯੋ । ਤਹਾਂ ਜਾਇ ਰਣ ਠਾਨਭਿ ਭਯੋ ॥ 
੧੪ ॥ਪਰਬਤੋਸ਼'“ਤਬਿ ਕੀਨਿ ਲਰਾਈ।ਖੜਗ ਤੁਫੈਗਨਿ ਮਾਰ ਮਚਾਈ। 
ਬ੍ਰਿੰਦ ਤੁਰਕ ਸੈਂਘਾਰ ਭਗਾਏ । ਠਹਿਰਯੋ ਗਯੋ ਨ ਤਾਸ ਉਪਾਏ ॥ ੧੫॥ 
ਭਾਂਗੇ ਮਾਰਿ ਖਾਇ ਚਲਿ ਆਏ । ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਢਿਗ ਰੋਇ ਸੁਨ'ਏ । ਕੋਪ੍ਕੋ 
ਸ਼ਾਹ ਸਨਤਿ ਰਣ ਹਾਰਾ 1 ਬਾਰਿ ਬਾਰਿ ਉਮਰਾਵ ਧਿਕਾਰਾ ॥੨੬॥ “ਬਡੋ 
ਨਿਲਾਜ ਲਾਜ ਨਹਿ ਆਵੈ । ਅਬਿ ਮਮ ਸਨਮੁਖ ਖਰੋ ਦਿਸਾਵੈਦੂਰਿ ਹੋਹੁ 

“ਨੀਲੀ ਘਣਾ । ₹ਯਾ (ਇਹ) ਸਾਰੇ ਨੀਲੀ ਮਣੀਅਆੰ ਪਹਾੜ ਹਨ । ₹ਲ਼ਾਲ਼ ਹੈਗ ਦੇ । ਪੀਲੇ । 
“ਚਿੱਟੇ । ₹,?ਮਾਨੋ' ਨੀਲ: ਪਰਬਤ ਅਨੇਕ ਹੈਰ। ਦੀਆੰ ਧਾਤੁਆਂ ਸੜੇ ਹੈ । ਦਨੇਤ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨੋ 
ਰਾਤ ਪਈ ਦਿੱਸੀ । €ਗੁੱਲਾਂ ਰੂਪੀ ਤਾਰੇ , "ਜਿੱਧਰ ਪਹਾੜ ਸਨ । ੧੧ਜਾਮਨੂੰ । ੧ੇਕੰਬਾਂ ਦੇ 

। "ਪੀਲੀ ਦੈਬੇਲੀ, ਪੀਲੀ ਕਨੋਰ ਪਰ ਮੈਸ--ਕਹਣਿਕਾਰ] । "9ਅਨਾਰ। "ਗੁਰੀਧੀ ਦੇ 
ਚੀ ਹੈ । "#ਡਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਨਰਦਾਂ ਚਲਾਪਂ ਦੋ ਹਨ । "”ਚਾਂਪੜ । "ਜੋਗ । ੯ਪਹੜੀ ਰਾਜੇ 



ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸ਼ੂਰਜ ! ( ੨੮੯੬) ਰਾਸਿ ੬ । ਸੰਨ ੨੫, 

ਗੀਦੀ ਰੁ ਗਵਾਰੇ । ਬਿਰਹੁ ਨ ਮੇਰੇ ਨੋੜ ਅਗਾਰੇ॥੧੭।0ਤਖਿ ਕਾਇਰ ਕੌ 

ਦਿਯੋ ਨਿਕਾਸਿ । ਰਹਨਿ ਨ ਦਿਯੋ ਆਪਨੇ ਪਾਸ । ਸੋ ਦੁਖ ਪਾਇ ਨਿਕਸਿ 

ਇਤਿ ਆਯੋ ।-ਗੁਰੁ ਕੋ ਦੇਖੋਂ-ਜਿਯ ਲਲਚਾਯੋ ॥ ੧੮ ॥ ਗਭ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ 

ਸਿਪਰ ਕੋ ਧਰੇਆਯੋ ਨਿਕਟਿ ਗਰਬ ਉਰ ਭਰੇ । ਗਰਬ ਪ੍ਰਹਾਰੀ ਗੁਰੁ ਨੌ 

ਜਾਨ।-ਇਹ ਕਾਇਰ ਅਰੁ ਮਨ ਗਰਬਾਨ'-॥੧੯॥ਜਾਇ ਨਿਕਟਿ ਗੁਰ 

ਕੇਰਿ ਖਰੋਵ।ਨਹਿੰ ਪ੍ਰਭੁ ਨੇ ਤਿਸ ਕੀ ਦਿਸ਼ਿ ਜੋਵਾ। ਅਸ਼ਟਾਪਦ" ਖੇਲਨਿ 

ਮਹਿ ਧਕਾਨੇ। ਡਲ ਡਾਲਤਿ ਅਰੁ ਨਰਦ ਪਯਾਨੇ” ॥ ੨੦ ॥ ਖਰਜੋ ਰਹਯੋ 

ਚਿਤ ਚਹਤਿ ਵਿਸ਼ੇ੧-ਜਬਿ ਸਤਿਗੁਰੁ ਮੇਰੀ ਦਿਸ਼ਿ ਦੇਖੇ' ।ਬਰੌਂ ਸਲਾਮ 

ਬੈਠਿ ਹੋਂ ਫੇਰੇ-। ਇਮ ਚਿਤਵਤਿ ਚਿਤ ਬਿਤਿ ਬਹੁ ਬੇਰੇ ॥ ੨੧ ॥ ਖਰੇ 

ਪਠਾਨ ਕ੍ਰੋਧ ਬਡ ਜਾਗਾ। ਚਿਤ ਮਹਿੰ ਪੁਨ ਚਿਤਵਨਿ ਇਮ ਲਾਗ।-ਇਕ 

ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਪ੍ਰਹਾਰੋਂ ਐਸੇ । ਧਰ ਤੇ ਸਿਰ ਉਤਰਹਿ ਇਸ ਜੈਸੇ॥੨੨॥ ਆਦਰ 
ਅਪਰ ਕਰਨਿ ਤੋਂ ਰਹਯੋ। ਨੋੜ੍ਰ ਉਠਾਇ ਨ ਮਮ ਦਿਸ਼ਿ ਲਹਜੋ-ਚਿਤਵਰੋ 

ਜਬਿ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਪ੍ਰਹਾਰਨਿ । ਕਰਜੋ ਖਾਨ ਦਿਸ਼ਿ ਗੁਰੂ ਨਿਹਾਰਨਿ ॥ ੨੩ ॥ 

ਕਹਜੋ ਤਾਹਿ “ਨਜ ਸੁਭਟ ਕਹਾਵਹੁ” !। ਜਹਾਂ ਪਰਹਿ ਰਣ ਤਹਾਂ 

ਪਲਾਵਹੁ' !।ਜਹਾਂ ਖੜਗ਼ ਕੌ ਜੈਗ ਮਚਾਵਨਿ । ਤਹਾਂ ਕਰਹੁ ਨਿਜ ਪੀਠ 
ਦਿਖਾਵਨਿ ॥੨੪॥ ਜਹਾਂ ਸ਼ੱਤ ਕੇ ਮਾਰਨਿ ਬਨੈ।ਤਿਸ ਥਲ ਹੋਤਿ ਤ੍ਰਾਸ ਕੇ 
ਸਨੈ !। ਉਚਿਤ ਨਿਵਨਿ ਜਹੇ ਵਕਰ ਅਗਾਰੀ।ਤਹਿ ਚਾਹਤਿ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ 

ਪ੍ਰਹਾਰੀ !॥੨੫॥ ਸ਼ੱਤ ਸੈਘਾਰਤਿ ਰਿਸਿ ਕਰਿ ਤੋਹੀ । ਫਕਰ ਬਿਨਾਸਹਿ 
ਕ੍ਟੈਬ ਜੁ ਹੋਹੀ । ਰਿਪੂੰ ਇਸ ਲੌਕਹਿ ਸੁਖਨਿ ਬਿਨਾਸੈ। ਫਕਰ ਵ੍ਹੂੰ 

ਲੋਕਨਿ ਸੁਖ ਗ੍ਰਾਸੈਂ ॥੨੬॥ ਜਹਾਂ ਬਾਨ ਹੈਕਾਰ ਕਰਨਿ ਕੌਂ । ਤਹਿ ਤੋ 
ਕੀਨਿਸਿ ਰਿਦਾ ਡਰਨਿ ਕੋ । ਨਿਰਹੈਕਾਰ ਹੋਨਿ ਬੋ ਜਹਾਂ । ਫਕਰਨਿ 

ਆਰੈ ਗੁਰਬਤਿ ਮਹਾਂ ॥ ੨੭ ॥ ਗਹੀ ਹਾਥ ਮਹਿ ਰਹਿ ਤਰਵਾਰ । ਵਕਰ 

ਪ੍ਰਾਨ ਕੌ ਦੇਹਿੰ ਨਿਕਾਰ । ਗੁਰ ਘਰ ਮਹਿੰ ਮਾਨੀ ਕੌ ਥਾਂਵ ਨ” । ਨਿਰਮਾਨੀ 

ਨਿਤ ਗੁਰੁ ਮਨ ਭਾਵਨਿ? ॥ ੨੮ ॥ ਸੁਨਤਿ ਖਾਨ ਮਨ ਮਹਿ ਬਿਸਮਾਯੋ । 

-ਚਿਤ ਮਹਿ ਚਿਤਵਤਿ ਗੁਰੁ ਲਖ ਪਾਯੋ'-੪ਭਯੋ ਦੀਨ ਉਰ;ਜੋ੦ ਹਾਥ । 

ਕੇ ਪਤ । ਨਰਦੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਜਾਣ । ₹ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਬੀਤ ਰਾਈ । ਦਆਪਣੇ_ਆਪ ਨੂੰ ਸੂਰਮਾ 
ਕਹਾਂਢਦੇ ਹ। “ਓਥੋਂ ਤਾਂ ਏੋੜ਼ ਜਾਂਦੇ ਹੋ । #ਫੇਂਕਕ ਦੋਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੁਖ ਗ੍ਰਸ ਲੈਂਦੇ ਭਾਵ ਨਾਸ਼ 

ਕਰ ਦੇਂਦੇ ਹਨ। “ਹੈਕਾਰੀ ਨੂੰ ਥਾਂ ਨਹੀ'। ਜੇ ਮੇਂ ) ਚਿਤ ਵਿਚ ਚਿਤਵਦਾ ਸਾਂ ( ਉਹ ) ਗੁਰੂ 
ਜੀ. ਨੇ ਜਾਣ ਲਿਆ ਹੈ। ਰ੍ 



ਸਰੀ ਗੁਚ ਪੂਤਾਪ ਸੂਚਜ / ( ੨੮੯੭) ਰਾਸਿ ੬ । ਘੱਸੂ ੨੫, 

ਪਰਜੋ ਅਗਾਰੀ ਟੇਕਕੋ ਮਾਥ ॥ ੨੯॥ “ਕਰਾਮਾਤ ਸਾਹਿਬ ਤੁਮ ਭਾਰੇ । 
ਸਕਯੋ ਨ ਜਾਨਿ ਰਿਦੇ ਰਿਸ ਧਾਰੇ । ਛਿਮਹੁ ਪ੍ਰਭੂ ! ਤੁਮ ਹੋ ਬਲਦਾਯਕ। 
ਮੀਰੀ ਅਰੁ ਪੀਰੀ ਕੋ ਲਾਯਕ॥੩੦॥ ਮਮ ਅਪਰਾਧ ਛਿਮਾ ਕੋ ਧਰੀਅਹਿ। 
ਸੇਵਕ ਨਿਜ ਪਗ ਪੰਕਜ ਕਰੀਅਹਿ । ਤਜਹੁ ਅਪਰ ਸਤਿਗੁਰੁ | ਸਭਿ 
ਗਿਨਤੀ । ਕਰਹੁ ਨਿਹਾਰਨਿ; ਜੋ ਮਮ ਥਿਨਤੀ ॥ ੩੧॥ ਕੂਲਤਿ ਸਦਾ 
ਦਾਸ ਗਨ ਆਏ। ਪੀਰ ਛਿਮਾਂ ਹੈ ਕਰਭਿ ਰਹਂਏ” । ਦੇਖਿ ਦੀਨ ਗੁਰ 
ਭਏ ਕ੍ਰਿਪਾਲਾ । ਬੈਠਾਰਜੋ ਸਮੀਪ ਤਿਸ ਕਾਲ਼ਾ ॥੩੨॥ ਨਿਜ ਸਿਖ ਕਰਿਕੈ 
ਸਿੱਖਕਾ ਦਈ । “ਫਕਰਨਿ ਆਗੈ ਨਮਤਾਂ ਲਈ" । ਸੈਤਨਿ ਢਿਗ ਗਮਨਹ 
ਤਜਿ ਮਾਨ । ਸੇਵਾ ਕਰਹੁ ਹੋਹਿ ਸੁਖਵਾਨ॥ ੩੩॥ ਨਿਤ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ 
ਸਿਮਰਨਿ ਕਰੋ । ਗਰਭ ਜੋਨਿ ਮਹਿ ਬਹੁਰਿ ਨ ਪਰੋ? । ਭਯੋ ਸਿੱਖ ਗੁਰੁ ਕੋ 
ਤਬਿ ਖਾਨ । ਬਾਜ਼ੀ'ਜੀਤਿ ਉਠੇ ਭਗਵਾਨ ॥੩੪॥ਚਲਿ ਕਰਿ ਨ੍ਜਿ ਡੇਰੇ 
ਕਹੁ ਆਏ । ਖਾਨ ਪਾਨ ਤਿਸ ਖਾਨ ਦਿਵਾਏ । ਦਿਨ ਦੋਇਕ ਗੁਰੁ ਕੇ 
ਢਿਗ ਰਹਜੋ । ਭਾਉ ਬਿਸਾਲ ਰਿਦੇ ਮਹਿੰ ਲਹਜੋ॥੩੫॥ ਉਸਤਤਿ ੨ ਕਰਤਿ 
ਰਹਤਿ ਨਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ । ਗੁਰੁ ਕੇ ਗੁਨ ਗਨ ਚਿਤਵਹਿ ਮਨ ਮੈਂ' । ਬੈਠੋ 
ਨਿਕਟਿ ਬਿਲੋਕਿ ਕ੍ਰਿਪਾਲਾ । ਬਿਰਦ ਸੈਭਾਰਿ ਕਹਜੋ ਤਿਸ ਕਾਲਾ ॥੩੬॥ 
€ਜਾਹੁ ਖਾਨ ! ਅਬਿ ਸਦਨ ਮੜਾਰੀ। ਬਨਹਿੰ ਪ੍ਰਥਮ ਸਮ ਮਨਸਬ ਭਾਰੀ। 
ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਬਖਸ਼ਜੋ ਤੋਹਿ । ਸਕਲ ਸਮਾਜ ਤਥਾ ਪੁਨ ਹੋਹਿਂ॥੩੭॥ 
ਸੁਨਿ ਬਰ ਗੁਰੁ ਕੋ ਹਰਖਯੋ ਖਾਨ। ਬਾਰਿ ਬਾਰਿ ਪਦ ਬੋਦਨ ਠਾਨਿ । 
ਮਾਨਯੋ ਬਚਨ ਭਾਉ ਕੋ ਧਾਰਾ । ਲੋ ਆਇਿਸੁ ਕੋ ਸਦਨ ਸਿਧਾਰਾ॥ ੩੮॥ 
ਚਾਰਿਕ ਦਿਨ ਘਰ ਬੈਠਜੋ ਰਹਜੋ।ਸ਼ਾਹੁ” ਸਭਾ ਮਹਿੰ ਐਸੇ ਕਹਜੋ/ਸੋ ਉਮ- 
ਰਾਵ ਹੁਤੋ ਬਹੁ ਦਿਨ ਕੋ । ਕਹਾਂ ਭਯੋ ਜੇ ਤਯਾਂਗਜੋ ਰਨ ਕੋ ॥੩੯॥ ਕਈ 
ਬਾਰਿ ਆਰੈ ਇਹ ਲਰਜੋ । ਕਾਰਜ ਸ਼ਾਹ ਸਦਨ ਕੌ ਕਰਯੋ? । ਪਠੜੋ ਦੂਤ 
ਭਿਹ ਨਿਕਟਿ ਹਕਾਰ॥ਪੂਰਬ ਤੇ ਬਿਸਾਲ ਸਤਿਕਾਰਾ॥8੦॥-ਭਯੋ ਅਨਾਂ- 
ਦਰ ਇਸ ਕੋ-ਜਾਨ। ਮਨਸਬ ਬਖਸ਼ਯੋ ਤਬਹਿ ਮਹਾਨ॥ ਗੁਰ ਕਰੁਨ' ਤੇ 
ਮ੍ਰਿਗ ਭਾ ਸ਼ੇਰ । ਸਿਮਰਨਿ ਕਰਤਾ ਸੈਂਝ ਸੁਬੇਰ ॥ ੪੧॥ ਇਮ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ- 

ਪੁਰਿ ਬਾਸੇ । ਮਨ ਭਾਵਤਿ.ਬਹੁ ਕਰੇ ਬਿਲਾਸੇ। ਕਬਿ ਉਪਬਨ 
ਮਹਿ ਦਿਵਸ ਗੁਜ਼ਾਰੈ' । ਕਬਿ ਬਨ ਬਿੱਤਿ ਅਖੇਰ ਸਿਧਾਰੈ' ॥੪੨॥ ਦਿਨ 
ਪਤਾ ਲਈ (ਰੱਖੀਂ) ਭਵ ਜਿੰਮ ਧਰੀ ਰੱਖੀਂ । “ਸ਼ਾਹ ਨੇ। “ਹਰਨ ਤੋਂ ਸ਼ੇਰ ਹੇ ਗਿਆ। 



_਼ਰੀ ਗੁਰ ਪਰਤਾਪ ਸੂਰਜ। (੨੮੯੮) _____ਰਾਸਿ੬।ਐਸ੨੬. 
ਸਾਵਣ ਕੇ ਬਰਖਾ ਹੋਤਿ। ਬਰਣ ਬਰਣ ਕੇ ਜਲਦ ਉਦੋਤਿ'। ਘੋਖਤਿ 

ਘਨ ਗਨ ਇਤ ਉਤ ਧਾਵੈਂ । ਧਰਾ ਸਜਲ ਕਰਿ ਅਨੰਦ ਉਪਾਵੈਂ ॥੬੩॥ 

ਹਰਿਆਵਲ ਅਵਿਨੀ ਪਰ ਹੋਈ । ਇੰਦੁਬਧ੍ਰ ਬਿਚਰਭਿ ਬਿਚ ਜੋਈ । 
ਮਨਹੁ ਸਬਿੰਦੂ ਨੀਲ ਉਢੋਨੀ । ਉਪਰ ਪਹਿਰੀ ਸੁੰਦਰ ਛੋਨੀ" ॥ ੪੪ ॥ 
ਬਹਜੋ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਦੀ ਬਹੁ ਨਾਰੇ” । । ਜਿਤ ਕਿਤ ਬਰਖਹਿ ਜਲਧਰ ਧਾਰੇ'। 
ਸਤਿਗੁਰੁ ਪੁਰਿ ਕਰਤਾਰ ਬਿਰਾਜੇ।ਜਿਨ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪੇ ਅਘ ਭਾਜੇ॥੪੫॥ 
ਇਿਭਿ ਸਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੁਰਗ ਹ੍ਰਿੰਬੇ ਖਸ਼ਟਮਿ ਰਾਸੇ 'ਖਾਨ' ਪ੍ਰਸੇਗ ਬਰਨਨੈ ਨਾਮ ਪੰਚਛਿੰਸਤੀ ਅਸੂ ॥ ਕ੫॥ 

੨੬. [ਕਰਤਾਰ ਪੁਰੋਂ ਕੂਚ]। 
ਦੋਹਰਾ ॥ ਬਾਰ ਬਾਰ ਬਰ ਬਾਂਚ ਕੌ ਬਾਰਦ ਉਡ ਬ੍ਰਿੰਦ।ਪਿਖਤਿ ਬਹਾਰ 
ਉਦਾਰ ਕੋ ਨਿਤ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ॥੧॥ ਚੌਪਈ ॥ ਬਰ ਤਰੁਵਰ ਸਰੁਵੱਰੁ 
ਪਰ ਖਰੇ । ਨਿਰਮਲ ਜਲ ਨਵੀਨ ਸੋਂ ਭਰੇ । ਧਰਾ ਤਰਾਵਤਿ ਜਹਿੰਕਹਿੰ 
ਪਿਖਿਯਤਿ । ਹਰਿਆਵਲ ਮੁਦ ਦਾਯਕ ਦਿਖਿਯਤਿ ॥ ੨॥ ਕੁਹਕਤਿ 
ਕੋਕਿਲਕਾ ਉਪਬਨ ਮੈਂ'।ਤੜਿਤਾਂ ਦਮਕਤਿ ਬਹੁ ਬਿਧਿ ਘਨ ਮੈਂ। ਮਧੁਰ 
ਮਧੁਰ ਉਪਜਤਿ ਘਨਘੋਗਠੌਰ ਠੌਰ ਮੋਰਨਿ ਕੇ ਸ਼ੋਰ॥੩॥ _ਇਕ ਦਿਨ 
ਸਤਿਗੁਰ ਸਭ! ਸੁਹਾਏ । ਸਿੱਖ ਮਸੈਦ ਸੁਭਟ ਸਮੁਦਾਏ । ਜਥਾ ਸੁਰਨਿ 
ਮਹਿ ਇੰਦ੍ਰ ਬਿਰਾਜੈ । ਦੁਤਿ ਕੌ ਦੇਖਿ ਸੁਧਰਮਾ" ਲਾਜੈ ॥੪॥ ਗੁਰੂ ਬਦਨ 
ਕੋ ਸਕਲ ਬਿਲੋਕੈ' । ਚਲਨਿ ਅਪਰ ਦਿਸ਼ਿ ਤੇ ਦਿ ਰੋਕੈਂ। ਮ 
ਸਭਿ ਕੀ ਦਿਸ਼ਿ ਹੇਰੈਂ। ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਟਾਬਨਿ ਤੇ ਨਿਤ ਪ੍ਰੈਰੈਂ"॥੫॥ਚੈਦ ਬਦਨ 
ਤੇ ਸੁਧਾ ਸਮਾਨੀ । ਕਬਿ ਕਬਿ ਕਰਤਿ ਉਚ਼ਾਂਰਨਿ `ਬਾਨੀ। ਕਹਤਿ ਭਏ 
€ਪਾਵਸ” ਰੁਤਿ ਨੀਕੀ । ਅਬਿ ਸਰਿਤਾ ਤਟ ਹੁਇ ਰਮਨੀਕੀ"॥੬॥ ਬਹੈ 
ਪ੍ਰਵਾਹ ਬੇਗ ਕੇ ਸੈਗ । ਬ੍ਰਿੰਦ ਉਠੰਤਿ ਉਤੈਗ ਤਰੈਗ। ਤਟ ਉਚੇ ਕਰਦਮ 
ਨਹਿ ਜੋਇ। ਤਹਾਂ ਅਖੇਰੌਬ੍ਰਤੀ ਭੀ ਹੋਇ॥ ੭॥ ਪਰਖਹੁ ਥਾਨ ਪ੍ਰਥਮ 
ਜਿਨਿ ਪਿਥੈ'।ਚਢਹਿੰ ਅਖੇਰ ਬ੍ਰਿਭੀ ਜਿਸ ਬਿਖੈ ਨਦੀ ਬਿਪਾਸਾਂ ਕੋ ਕੋ ਅਸ 

ਰੋਗ ਰੈਗ ਦੇ ਬੱਦਲ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । “ਚੀਚ ਵਹੁਟੀਆਂ । ਕਮਠੌਂ (ਲਾਲ) ਬਿੰਦੀਆਂ ਵਾਲੀ 
ਨੀਲੀ ਚਾਦਰ ਮੁੰਦਰ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਨੇ ਉਪਰ ਪਹਿਨੀ ਹੈ । ਦਨਾਲਿਅਂ ਦਾ । “ਬੱਦਲ ਦੀਆਂ ਬਾਰਾਂ । 
੬ਵਾਰ ਵਾਰ ਬਹੁੰਤੇ ਬੱਦਲ ਸ਼ਰੋਬਟ ਜਲ ਵਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ।“ਸੂਹਣੇ ਬ੍ਰਿੱਛ ਸਰੋਵਰ ਪਰ ਖੜੇ 
ਹਨ (ਜੋ)... "ਕੋਇਲਾਂ ਬਾਗਾਂ' ਵਿਚ ਕੂਕਦੀਆਂ ਹਨ । ੯ਬਿਜਲੀ । "ਦੇਵ ਸਫਾ । 
<੧ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ । "“ਬਰਸਾਤ । "$ਸਹਾਵਣੀ । "ਜੇ ਕਿਸੇ ਲੋ (ਲੋਸਾ ਥਾਂ) ਪਹਿਲ਼ਂ 
ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ (ਤਾਂ ਉਹ ਬਾ) ਪਰਖ ਲਓ । #ਪਾ=-ਸੁ ਨਿਤ ਹੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ। 



ਸ਼੍ਰ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੨੮੯੯) ਰਾਸਿ ੬। ਗੰਸੂ ੨੬, 

ਤੀਰ । ਬਸਿ ਕਿਤਿਕ ਦਿਨ ਲੈ ਭਟ ਭੀਰ॥੮॥ਤਬਿ ਇਕ 1ਸ੫ ਬੋਲਯੋ 

ਕਰ ਬੈਦਿ । “ਮਹਾਰਾਜ ! ਜਿਮ ਚਹਹੁ ਅਨੰਦ । ਤੀਰ ਬਿਪਾਸਾਂ ਕੇ ਸਭਿ 

ਗ੍ਰਾਮੂ । ਤਹਾਂ ਦਾਸ ਰਾਵਰਿ ਕੇ ਧਾਮੂ ॥੯॥ ਬਾਘ ਨਾਮ ਕਹੈ' ਤਿਸ ਥਾਨਾ। 

ਉੱਚਤ ਆਪ ਕੇ ਜਥਾ ਬਖਾਨਾ। ਕਰਦਮ ਅਲਪ ਹੋਭਿ ਬਲ ਉਚਾਂ । 
ਕਰੋ ਅਖੇਰ ਬ੍ਰਿੱਤ, ਹੈ ਮੂਚਾ' ॥ ੧੦ ॥ ਬਹੈ ਸਮੀਪ ਪ੍ਰਵਾਹ ਬਿਪਾਸਾਂ । 
ਕਰਹ ਬਿਲੋਕਨਿ ਬੈਸਿ ਤਮਾਸ਼ਾ । ਬਿਬਿਧਿ ਬਿਧਿਨ ਕੇ_ ਬਹੁਤ ਬਿਨੋਦ । 

ਬਿਲਸਹੁ ਰ/ਵਰ, ਪਿਖਹੁ ਪਯੋਦ”੧੧॥ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਹੁ ਸੋ ਬਾਨ ਤੁਮਾਰਾਂ । 

ਦਾਸਨਿ ਦਿਹੁ ਦਰਸ਼ਨ ਨਿ ਸਤਾਰਾਸਿਖ ਕੋ ਬਾਕ ਸਕਲ!” ਸੁਨਿ ਲਯੋ। 

ਮੋਨ ਰਹੇ, ਨਹਿ ਉੱਤਰ ਦਯੋ ॥ ੧੨॥ ਅਪਰ ਸਿੱਖ ਨੇ ਬਹੁਰ ਬਖਾਨਾ । 

੪ਏਕ ਸਬਾਨ ਭਲੋ ਮੈਂ ਜਾਨਾ । ਮਹਾਂਰਾਜ ਚਾਹਤਿ ਚਿਤ ਜੈਂਸੇ। ਸਕਲ 

ਰੀਤਿ ਕਹਿ" ਸੁੰਦਰ ਤੈਸੇ ॥ ੧੩ ॥ ਉਚੋ ਬਹੁ ਨਿਤ ਪੰਕ£ ਬਿਹੀਨਾ। ਤਰੈ 

ਬਿਪਾਸਾਂ ਨੀਰ ਨਵੀਨਾ । ਬਸਹਿੰ ਲੋਕ ਥੋਰੇ ਕਰਿ ਮੇਲਾ” । ਗ੍ਰਾਮ ਨਾਮ 

ਤਿਸ ਕਹਤਿ ਰੁਹੇਲ ॥੧੪॥ ਕਰਹੁ ਅਖੇਰ ਬ੍੍ਿਤ ਮਨ ਭਾਈਬੈਠੇ ਪਿਖਹ 

ਨਦੀ ਜਲ ਜਾਈ । ਤਿਹ ਸਮ ਕਰਦਮ ਹੀਨ ਸਬਾਨ । ਤੀਰ ਬਿਪਾਸਾਂ 

ਰਚਿਰ ਨ ਆਨ ॥੧੫॥ ਉਚਿਤ ਆਪ ਕੇ ਕਰਹੁ ਬਿਨੋਦ । ਅਵਿਲੋਕਹੁ 

ਬਰਖੰਤਿ ਪਯੋਦ” । ਅਪਰ ਸਿੱਖ ਸੁਨਿ ਕਰਿ ਤਬਿ ਕਹਜੋ । “ਨਿਸ਼ਚੈ ਸੁਭ 

ਸਬਾਨ ਸੋ ਲਹਮੋ? ॥ ੧੬॥ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਗੋਵਿੰਦ ਸੁੰਨ ਸਭਿ ਜਾਨ। ਗਮਨ 

ਤਹਾਂ ਕੋ ਮਨ ਮਹਿ ਭਾਨਾ'। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਨਿਕਟਿ ਨਿਹਾਰਾਂ । ਪਰਮ 

ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਬਾਕ ਉਚਾਰਾ॥੧੭॥ “ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਆਪ ਚਲਿ ਜਾਵਹੁ । ਮਿਲਹੁ 

ਕਟੈਬ ਮੋਦ ਮਨ ਪਾਂਵਹੁ। ਨਿਜ ਮਾਂਤ' ਅਰੁ ਭ੍ਰਾਤਨਿ ਸੇਗ । ਸੋ ਤੁਵ 

ਹੇਰਨਿ ਢਾਹਤਿ ਅੰਗ ॥ ੧੮ ॥ ਫਿਰਨਿ ਵਹਿਰ ਬਰਖਾਂ ਗੁਤ ਮਾਂਹੀ । 

ਬਿਖਮ ਅਹੈ ਸਭਿ ਬਿਧਿ,ਸੁਖ ਨਾਂਹੀ । ਅਰੁ ਤੁਰਕਨਿ ਸੋਂ ਵਧਯੋ ਬਿਖੇਰ। 

ਆਇਿ ਪਰਹਿ ਕਿਤ ਜੈਗ ਘਨੇਰਾ॥੧੯॥ ਅਲਪ ਬੈਸ ਯਾਂਤੇ ਸੁਖ ਲੀਜੈ । 

ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਬਾਸ ਕੌ ਕੀਜੈ?। ਪਿਤ ਆਇਸ ਕੋ ਸਿਰ ਪਰ ਧਰਿ ਕੈ।ਹਾਂਥ 

ਬੋਦਿ ਬੈਦਨ ਪਦ ਕਰਿ ਕੈ ॥੨੦॥ ਹਯ ੩ਯਾਂਰ ਪਰ ਭਯੋ ਅਰੂਢਸਮੁੜਿ 

ਗੁਰੂ ਕੌ ਆਸ਼ੇ ਗੂਢ । ਸੈਗ ਸਊਰ ਇਕਾਦਸ਼ ਕਰੇ । ਪਹੁੰਚਨਿ ਹਿਤ 

੧(੪ੰ) ਉੱਚਾ ਹੈ । “ਬੱਦਲ । <ਮੁਕਤੀ (ਦਾਤਾ) ਦਰਸ਼ਨ । “ਸਿੱਖ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗਲ । “ਸਫ਼ ਤਰ੍ਹਾਂ 

ਨਾਲ਼ । #ਚਿੱਕੜ । “ਮਿਲ ਕਰਕੇ। 'ਜ਼ਾ ਗਿਆ । 



ਸਰ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੨੯੦੦) ਰਾਸਿ ੬। ਅੱਸੂ ੨੬. 

ਤੂਰਨ ਮਗ ਪਰੇ॥ ੨੧ ॥ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ੇ ਜਾਈ । ਗੁਰ ਦਿਸ਼ਿ ਕੀ 
ਸੁਧਿ ਸਕਲ ਸੁਨਾਈ । ਕ੍ਰਾਤਨਿ ਸਾਥ ਖੇਲਿਬੋ ਕਰੇ । ਮਨ ਭਾਵਤਿ ਸੁਖ 
ਕੋ ਨਿਤ ਧਰੇ॥ ੨੨॥ ਸ਼ੀ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਭੇ ਤਬਿ ਤਯਾਰ । ਹੇਰਨਿ ਤੀਰ 
ਬਿਪਾਸਾ ਬਰਿ । ਬਜਵਾਇਸਿ ਤਬਿ ਕ੍ਰਚ ਨਗਾਰ'। ਭਯੋ ਸਨੱਧਬੱਧ ਦਲ 
ਸਾਰਾ॥੨੩॥ ਕਿਤਿਕਨਿ ਛੋਰੇ ਤੁਪਕ ਤੜਾਕੇ । ਸੁਨੇ ਦੂਰ ਲਗਿ ਸ਼ਬਦ 
ਸੁ ਜਾਂਕੇ । ਤਿਸ ਛਿਨ ਗੁਰੁ ਵਿਗ ਪੈਂਦੇ ਖਾਨ। ਆਯੋ ਨਿਜ ਘਰ ਤੇ ਸੁਧਿ 
ਜਾਨ ॥ ੨੪॥ ਤਿਸ ਕੋ ̀  ਦੇਖਤਿ ਪ੍ਰਭੂ ਬਿਚਾਰਾ ।-ਇਸ ਮੂਰਖ ਕੇ ਉਰ 
ਹੈਕਾਰਾ । “ਮਮ ਕੁਜ ਅਲੰਬ ਬਿਜੈ ਗੁਰ ਲੋਤਿ । ਸ਼ੱਤਨਿ ਬ੍ਰਿੰਦ ਹੜੀ ਰਣ 
ਬ੩?॥ ੨੫॥ ਅਬਿ ਤਹਿੰ ਜੋਗ ਪਰਹਿਗੀ ਭਾਰੀ । ਜੇ ਕਰਿ ਹੁਇ ਹੈ ਸੈਗ 
ਹਮਾਂਰੀ । ਬਹੁਤ ਗਰਬ ਕੋ ਧਰਿ ਹੈ ਵੇਰੇ । ਗੁਰੁ ਕੀ ਜੀਡਿ ਭਈ ਬਲ 
ਮੇਰੋ? ੨੬ ॥ ਯਾਂਤੇ ਇਸ ਬਿਨ ਅਬਿ ਕੇ ਲਰੀਯਹਿ । ਬਿਜੈ ਲੋਹਿੰ ਗਨ 
ਤੁਰਕਨਿ ਹਰੈਯਹਿ-।ਇਮ ਬਿਚਾਰਿ ਗੁਰ ਬਾਕ ਬਖਾਨਾ । “ਪੈਂਦੇ ਖਾਨ 
ਰਹਹੁ ਘਰ ਥਾਨਾ ॥ ੨੭ ॥ ਅਬਿ ਹੂੰ ਤੇਰੋ ਭਯੋ ਨਿਕਾਹ । ਬਸਹੁ ਆਪ 
ਬੀਵੀ ਕੇ ਪਾਹ । ਹਮ ਹੇਰਹਿਂ ਹਰਿ" ਤੀਰ ਬਿਪਾਸਾ । ਬਰਖਤਿ ਬਦਰਾ 
ਅਧਿਕ ਚੁਮਾਸ' ॥ ੨੮॥ ਕੇਤਿਕ ਦਿਨ ਹਮ ਤਹਾਂ ਬਿਤਾਵੈਂ । ਬਿਨ 
ਕਰਦਮ ਸੋ ਥਾਨ ਬਤਾਵੈਂ'(ਪਰੇ ਕਾਰ ਤੋਂ ਲੋਹਿ ਬੁਲਾਈ।ਤਬਿ ਲੌ ਸਦਨ 
ਬਸਹੁ ਸੁਖ ਪਾਈ” ॥੨੯॥ ਹਾਥ ਜੋਰਿ ਕਹਿ ਪੈਂਦੇ ਖਾਨ । “ਮੈਂ ਕਿਮ ਬਸਹੁੰ 
ਅਪਨ ਘਰ ਥਾਨ । ਸ਼ਾਹੁਜਹਾਂ ਕੇ ਸੈਗ ਬਿਗਾਰ । ਭਯੋ ਅਧਿਕ ਲਸ਼ਕਰ 
ਕੋ ਮਾਰਿ ॥੩੦॥ ਔਚਕ ਪਰਹਿ ਜਿ ਆਨਿ ਲਰਾਈ । ਪਠਹਿ ਸ਼ਾਹੁ ਸੈਨਾਂ 
ਸਮੂਦਾਈ । ਪਹੁੰਚਯੋ ਜਾਇ ਨ ਮੋ ਤੇ ਤਬੈ।ਕਿਮ ਸਤਿਗੁਰ ਤਜਿ ਗਮਨਹੁੰ 
ਅਥੈ ?॥ ੩੧॥ ਜੇ ਮੈਂ ਕਾਜ ਨ ਆਇ ਤੁਮਾਰੇ। ਸਕਲ ਜਗਤ ਹੀ ਦੇਖਿ 
ਧਿਕਾਂਰੇ । ਦੀਰਘ ਮੁਰਸ਼ਿਦ',ਪਿਤਾਹਖੁਦਾਇ । ਤੁਮਹੀ ਹੋ ਮੇਰੇ ਸੁਖਦਾਇ 
॥੩੨॥ਮੋਕਹੁ ਉਚਿਤ ਨ ਛੋਰੋ' ਸਾਥ । ਰਣ ਕੌ ਸਮਾਂ । ਲਖਹੁ ਗੁਰਨਾਬ[ਮ 
ਪੁਨ ਸੁਨਿ ਕਰਿ ਤਿਹ ਕਹਜੋ ਕ੍ਰਿਪਾਲ । ਜਜੋ' ਤੂੰ ਕਹੈ ਅਹੈ ਸੋ ਢਾਲਿ ॥ 
੩੩ ॥ ਤਉ ਪ੍ਰਸੈਨ ਹੋਇ ਹਮ ਕਹਜੋ। ਬਸਨ ਸਮਾਂ ਤੁਵ ਘਰ ਕੋ ਲਹਨੋ। 
ਰਰੋ ਚੁਮਾਸਾ ਬਨਿਤ' ਤੀਰ । ਪੁਨ ਹਮ ਸ਼ੋ ਮਿਲੀਅਹਿ ਬਡਿ ਬੀਗ॥੩੪॥ 
ਕ3' ਸੈਕਤਿ ਚਿਤ, ਬਸਹੁ ਅਵਾਸ । ਅਹੈ' ਸਦਾ ਤੁ ਹਮਰੇ ਪਾਸ । ਮਾਨਿ 
"ਜਲ । "ਬੱਦਲ । "ਦੱਸਦੇ ਹਨ । "ਵੜੇ ਗੂਚੂ । 



ਰੀ ਗੁਰ ਪੁਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੨੯੦੧) ਰਾਸਿ ੬। ਅੰਸੂ ੨੬. _' 

ਬਾਕ ਨਹਿ ਵੇਰ ਕਰੀਜੈ । ਕਰਹਿ ਹਕਾਰਨਿ ਆਨਿ ਮਿਲੀਜੈ” ॥ ੩੫ ॥ 

ਹਾਬ ਜੋਰਿ;ਪੁਨ ਬੋਲਯੋ ਨਾਹਨ । ਤਉ ਸੁ ਬਿਛੁਰਨਿ ਕੀ ਚਿਤ ਚਾਂਹ ਨ। 

ਸਿਰ ਪਰ ਆਇਸੁ ਗੁਰ ਕੀ ਧਾਰੀ । ਰਹੋ ਜਬਹਿ: ਪ੍ਰਭੁ ਸੀਖ ਉਚਾਰੀ॥ 

੩੬॥ “ਹੋਹੁ ਨ ਪਰ ਤਿਯ ਸੋਂ ਬਿਭੁਚਾਰੀ।ਰਿਦੇ ਘੁਤ ਧਾਰਹੁ ਨਿਜ ਨਾਰੀ। 

ਦਯਾ ਧਰਹੁ ਦਿਹੁ ਦੀਨਨਿ" ਦਾਨ । ਕਿਹ ਕੋ ਦੁਖ ਨਹਿੰ ਦੇਹੁ ਸੁਜਾਨ ! 

॥ ੩੭॥ ਪਰ ਤਿਯ ਕੌ ਸਨਮੁਖ ਨ ਲਿਆਵਹੁ । ਸ਼ੱਤ੍ਨ ਸੋਂ _ਨਹਹਿਂ ਪੀ:੭ 

ਦਿਖਾਵਹੁ। ਨਿਤ ਖ਼ੁਦਾਇ ਸਿਮਰਹੁ ਸੁਖ ਪਾਵਹੁ । ਪੂਤੁੰਭਾਣਾਂ ਪਿਖਿਅਨੰਦ 

ਉਪਾਵਹੁ!॥ ੩੮॥ ਕਰਿ ਪਦ ਬੈਦਨ ਬੋਲਯੋ ਪੈਂਦਾ । “ਨਹਿ ਸੇ ਤ੍ਰਾਸ 

ਧਰਹੁੰ ਰਿ੫ ਕੈੱਦਾ” । ਰਾਵਰਿ ਕੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕਰਿ ਮੋਹੀ। ਸਰਬ ਭਾਂਡਿ ਕੋ 

ਆਨੰਦ ਹੋਹੀ? ॥ ੩੯ ॥ ਗਯੋ ਆਪਨੇ ਸਦਨ ਮਝਾਰ । ਬਿਬਿਧਿ ਬਿਲਾਸ 

ਕਰੇ ਮਿਲਿ ਵਾਰਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਗੋਵਿੰਦ ਚਵੇ ਤੁਰੈਗ। ਦੁੰਦਭਿ ਬਜਯੋ ਅਧਿਕ 

ਧੁਨਿ ਮੈਗ ॥ ੪੦ ॥ ਮਨਹੁੰ ਬਿਦਤਿ ਹੀ ਬਿਜੈ ਬਤਵੈ। ਹਨੇ ਚੋਬ ਇਮ 

ਸ਼ਬਦ ਉਠ/ਵੈ । ਸੁਭਟ ਅਰੂਢ ਹਯਨਿ ਪਰ ਭਏ । ਕਸੀ ਤੁਵੈਗ ਤਯਾਰ 

ਕਰਿ ਲਏ॥ ੪੧ ॥ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪ੍ਰੇਰਤਿ ਚਲਜੋ ਤੁਰੈਗ । ਜਨੁ ਗਮਨਤਿ 

ਉਠਿ ਰੀਗ ਤਰੈਗ । ਸਾਵਣ ਦੁਤੀ ਦਿਵਸ ਸੁਰ ਗੁਰੂ” । ਏਕ ਮਾਸਾਬਸਿ 

ਗਮਨੇ ਗੁਰੂ ॥੪੨॥ ਸ਼੍ਰੀ ਕਰਤਾਰ ਪੁਰਾ ਤਜ ਚਾਲੋ । ਤੁਰਕ ਬਿਨਾਸਨ 

ਜ਼ਹਿਤਿ ਬਿਸਾਲੇ । ਆਗੈ ਮਿਲੋ ਸ਼ਗੁਨ ਸ਼ੁਭ ਹੋਤਿ।ਰਿਪੁ ਨਾਸ਼ਨਿ ਗੁਰ ਬਿਜੈ 

ਉਦੋਤਿ" ॥ ੪੩॥ ਮਿਲੀ ਜੋਖਤਾਂ' ਬਾਲਕ ਗੋਦ । ਹੁਝੀ ਸੁਹਾਗਨ ਸਹਤ 

ਪ੍ਰਮੋਦ । ਸੁਰਭੀ ਬਤਸ ਚੁੰਘਾਵਤਿ£ ਠਾਂਢੀ । ਚਾਂਟਤਿ ਰਿਦੇ ਪ੍ਰੀਤਿ ਬਹੁ 

ਬਾਵੀ ॥੪੪॥ ਮੁੰਦਰ ਗੌਨ ਪੌਨ ਤਬਿ ਕੀਨਿ” । ਮ੍ਰਿਗਨ ਸੁ ਮਾਲ ਵਾਹਿਨੋ 

ਲੀਨਿ'। ਮ੍ਿਦਲ ਸ਼ਬਦ ਕੋ ਕਰਹਿ ਬਿਹੈਗ। ਜੇ ਸ਼ੁਭਿ ਹੋਤਿ ਭਏ ਸੁਖ 

ਅੰਗ ॥੪੫॥ ਦੌਦਭਿ ਬਾਜਤਿ ਮਾਰਗ ਚਾਲੇ । ਮਿਲਹਿ ਗ੍ਰਾਮ ਕੇ ਮਾਨਵ 

ਜਾਲੇ। ਅਰਪਹਿ ਭੇਟ ਧਾਇ ਕਰਿ ਆਗੇ ।ਪਦ ਅਰਬਿੰਦ ਛੁਵੈਂ ਬਛ- 

ਭਾਗੇ ॥੪੬॥ ਹੇਰਿ ਹੇਰਿ ਸੁਧਿ ਸਭਿਨਿ ਸੁਨਾਵੈਂ। ਬਡੋ ਲਾਭ ਲਖਿ ਦੌਰਤਿ 

ਆਵੈ । ਖੁਸ਼ੀ ਕਰਤਿ ਗਮਨੰਤਿ ਕ੍ਰਿਪਾਲਾਂ । ਉਲੰਘੀ ਇਸ ਬਿਧਿ ਪੰਥ 

“ਦੀਨਾਂ ਨੂੰ । “ਕਿਮ ਵੇਰੀ ਦਾ । “ਵੀਰਵਾਰ । ੧(ਜੇ ਸ਼ਗੁਨ) ਵੋਰੀ% ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 

ਗਰ ਜੀ ਦੀ ਬਿਜੈ ਦੇ ਸੂਚਕ ਹਨ । “ਇਸਤ੍ਰੀ । ੬ਗਊ  ਵੱਛਾ ਢੁਘਾਉਂਦੀ । “ਤਦੋਂ ਸੁਹਾਵਣ। 

ਥਾਉ ਚਲ ਪਈ । “ਹਰਨਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਨੇ ਸੱਜਾ ਪਾਸਾ ਲਿਆਂ! 



ਸ਼੍ਰੀ ਗਰ ਪੂਤਅ ਸੂਰਜ । ( ੨੯੦੨) ਰਾਸਿ ੬ । ਮਧੂ ੨੭, 
ਬਿਸਾਲਾ ॥ ੪੭॥ 
ਖਸ਼ਟ ਬਿੱਸਤੀ ਅਸੂ ॥ >੬॥ 

ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਕ੍ਰੰਥੇ ਖਸ਼ਟਮਿ ਰਾ “ਸ਼! ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਥਾਨ' ੫? ਗੇ _ਬਰਨਨੇ ਨਾਮ 
-੨੭, [ਘੇਰੜ (ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ)] । 

ਦੋਹਰਾ । ਨਦੀ ਬਿਪਾਸਾ ਤੀਰ ਪਰ ਬਿਰੈਂ ਗ਼ਰੀਬ ਨਿਵਾਜ । ਚਲਤਿ ਪ੍ਰਵਾਹ ਸਬੇਗ ਜਲ ਖਰੇ ਦੇਖਿਬੇ ਕਾਜ ॥ ₹॥ ਚੌਪਈ ॥ ਦੇਸ਼ ਜੁ ਦ੍ਰਾਬੇ ਕੋ ਤਣ ਨੀਵਾ”। ਮੱਦ ਦੇਸ ਤਣ ਉਚੋ ਥੀਵ”। ਕਰਤਿ ਬਿਭਾਗਾਪ੍ਰਵਾਹ ਚਲੌਤਾ । ਦਹ ਦਿਸ਼ਿ ਤਟ ਦੌਰੇ ਦੇਸ਼ ਕਰੰਤ#॥ ੨॥ ਤੀਰ ਪਾਰ ਕੋ ਉਚੇ ਹੇਰੇ 
ਕੋਵਟ“ ਆਵਾ ਤਰ ਤਿਸ ਬੋਰੇ । ਨੋਕਾ ਗਨ ਕੌ ਤੂਰਨ ਲਯਾਏ । ਹਾਥ ਬੈਦਿ ਬਹੁ ਬਿਨੌ ਅਲਾਏ ॥ ੩॥ ਚੰਢ ਤਰਨੀ ਪਰ ਪਾਰਿ ਪਰੇ ਹੈਂ । ਤਫ ਉਚੇ ਪਰ ਜਾਇ ਖਰੇ ਹੈ।ਅਪਰ ਸੁਭਣ ਜੇ ਹੈ' ਸਮੁਦਾਇ । ਕਰੇ ਪਾਰ ਸਭਿ 
ਤਰੀ ਚਢਾਇ ॥੪ ॥ ਹਯ ਆਰੋਹ ਗੁਰੂ ਤਹਿਂ ਵਿਹੇ । ਚਹੁ ਦਿਸ਼ਿ ਤੇ ਬਲ 
ਦੇਖਨ ਕਰੇ । ਸਲਿਤਾ ਤਟ ੫ਰ ਉਚੋਂ ਥੇਹ । ਬੈਠੇ ਬਹੁ ਬਹਾਰ ਕੋ ਦੇਹਿ” ॥੫॥ ਇਕ ਦਿਸ਼ਿ ਬਸਹਿੰ ਲੋਕ ਕੁਛ ਥੋਰੇ । ਅਪਰ ਥੇਹ ਸੂੰਠੋ ਤ੍ਰੋ ਓਰੇ । 
ਪੁਰਿ ਕੇ ਬਸਨਿ ਉਚਿਤ ਲਖਿ ਬਾਨਾ । ਰਿਦੇ ਮਨੋਰਥ ਏਵ ਉਠਾਨ॥੬॥ 
ਡੇਰਾ ਤਿਸੀ ਥੇਹ ਪਰ ਕੀਨੋ। ਪਿਖਤਿ ਬਿਪਾਸਾ ਜਲ ਸ਼ੁਭ ਚੀਨੋ। ਉਤਰਜਯੋ ਦਲ ਸਭ ਗੁਰ ਕੋ ਆਇ। ਜਹਿ ਕਹਿ ਤੰਬੂ ਦਿਏ ਲਗਾਇ॥ ੭॥ ਸੁਧਿ ਪਾਈ ਨਰ ਜੇ ਸਭਿ ਗ੍ਰਾਮੂ। ਆਇ ਦਰਸ ਕੀਨਸਿ ਅਭਿਰਾਮੂ । ਦੇਖਿ ਦੇਖਿ ਗਮਨੇ ਨਿਜ ਧਾਂਮੂ । ਤਹਾਂ ਬਸਤਿ ਇਕ ਘੇਰੜ ਨਾਮੂ ॥੮॥ ਥੇਹੁ 
ਮਾਲਕੀ ਧਾਰਤਿ ਸੋਊ”ੈਂ।ਤਿਸੀ ਕੀ ਆਗਜਾ ਮਹਿੰ ਸਭਿ ਕੋਉ। ਸੁਨੀ ਕਾਨ ਮਹਿ ਸੁਧਿ ਗੁਰ ਆਏ । ਊਚੇ ਥਲ ਡੇਰੇ ਸਭਿ ਪਾਏ॥੯॥ਮੈਸੈਂ ਭਯੋ ਥਿਸਲ 
ਰਿਦੇ ।ਤਹ ।-ਬਲਿ ਕੀ ਬਾਤ ਕਰਤਿ ਅਤਿਸ਼ੈ ਇਹ' । ਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂ ਤੇ ਤ੍ਰਾਸ ਨ ਧਾਰਾਂ । ਲਰ ਕਰਿ ਲਸ਼ਕਰ ਰਣ ਮਹਿ ਮਾਰ/॥ ੧੦॥ ਇਹਾਂ ਨ ਕਰੇ ਕਛੁਕ ਉਤਪਾਤਾ । ਆਯੋ ਕੌਨ ਕਾਜ ਕਯਾ ਜਾਤਾਂ-। ਏਵ ਬਿਚਾਰਤਿ ਮੂਰਖ ਆਵਾ । ਜਿਸ ਕੋ ਕਾਲ ਹੋਨਿ ਨਿਯਰਾਵਾ॥ ੧੧॥ ਆਰੀ 
" ਦਵਾਬੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਕੌਢਾ ਨੀਵਾਂ (ਵੇਸ ਹਾ) ਸੀ। ੨੩ ਮੇਦਰ ਦਜ਼ ਦੇ ਪਲੇ ਦ ਨੋਢ ਉੱਚਾ ਸੀ, ਭਾਵ ਬਾਰੀ ਦੁਆਬੇ ਦਾ ਪਾਸਾ ਹੈ । ੧ਦੇ ਹਿੱਸੇ। ਓ(ਦਰਯਾ) ਦੋਹਾਂ ਪਸੰਸਆਂ ਦੇ ਦੋ ਕੈਢਿਆੰ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । “ਪਾਰਲ। ਕੰਢਾ ਉੱਚਾ ਦੇਖਕੇ । #ਮਲਾਹ । ”ਅਨੰਦ ਦੇ ਦਾ ਹੈ । "ਦੇਰਸਵਰੀ ਦੀ ਗਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ੦ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਜੀ । ੯ਕੀ ਜਾਣੀਏ । 

₹ ਇਤਿਹਾਸ ਗੁ: ਖਾਂ: ਨੇ ਇਹ ਚੈਦੂ ਈ ਮਾਲ ਪਾਤਛਾਹ ਵਲੋਂ ਜ਼ਬਤ ਹੋਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਨ ਹੋਈ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਘੇਰੜ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਮਾਲਗੁਜ਼ਾਰ ਸੀ । 1ਪ੪-ਗਹਿ ਜਾਰਾਂ। 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੂਭਪ ਸੂਰਜ । ( ੨੯੦੩) ਰਾਸਿ ੬। ਲੰਸੂ ੨7. 
ਗੁਰ ਢਿਗ ਲਗਜੋ ਦਿਵਾਨ । ਬੈਠੇ ਸੁਭਟ ਬਿਰੇ ਸਵਧਾਨ । ਘੋਰੜ ਉਰ 
ਗਰਬਤਿ ਚਲਿ ਆਯੋ । ਜਰਜੋ ਹੇਰਿ ਮੂਰਖ ਦੁਖ ਪਾਯੋ।੧੨॥ਆਛੀ ਰੀਤਿ 
ਨ ਬੈਦਨ 3 ਕੀਨੀ । ਨਹੀਂ ਉਪਾਇਨ ਆਗੇ ਦੀਨੀ । ਬੁਝਨ ਲਗਮੋ ਸੁ 

“ਕਾਰਜ ਕੌਨ ਊ। ਨਿਕਸੇ ਬਰਖ' ਮਹਿੰ ਤਜਿ ਭੌਨ? ॥੧੩॥ ਗੁਰੂ ਕਹਜੋ 
“ਬਲ ਉਚ ਨਿਹਾਰਾ । ਤਰੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਦੀ ਜਲ ਭਾਰਾ । ਕੇਤਿਕ ਦਿਨ 
ਠਹਿਰਹਿ ਇਸ ਥਾਨ । ਖੇਲਹਿੰ ਬ੍ਰਿਤੀ ਅਖੇਰ ਮਹਾਨ ॥੧੪॥ ਬਿਨ ਕਰ- 
ਦਮ ਅਵਿਨੀ ਤਲ ਜਾਨਾਂ । ਵਿਸ ਕਾਰਨ ਹਮ ਆਵਨ ਠਾਨਾ? । ਸੁਨਿ 
ਬੁਨਸਜੋ ਮਨ ਬੱਕ੍ ਬਖਾਨੇ" । “ਭਲੇ ਅਖੇਰ ਬ੍ਰਿੱਤਿ ਕੋ ਠਾਨੇ ॥੧੫॥ ਹ੍ਤਿ 
ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੇ ਲੀਨਸਿ ਬਾਜ” । ਕਿਤਿਕ ਬਿਗਾਰੇ ਅਪਨੇ ਕਾਜ। ਸ਼ਾਹ ਸੈਗ 
ਬਾਂਧਕੋ ਬਡ ਬੈਰ । ਬਹੁਰਿ ਕਹਾਂ ਬਾਂਛਤਿ ਹੈ ਖੈਰ॥੧੬॥ ਸਦਨ ਉਜਾਰ 
ਸੁਧਾਸਰ ਆਏ । ਅਜਹ ਨ ਤਯਾਂਗੇ ਸਹਜਿ ਸੁਭਾਏ” । ਠੋਕਰ ਲਾਗਹਿ 
ਸਮੁੜਹਿਂ ਸਕਾਨੇ' । ਹਾਨ ਲਾਭ ਕੌ ਸਕਲ ਪਛਾਨੋ॥੧੭॥ਬਡੇ ਗੁਰੂ ਜਥਿ 

ਭਏ ਅਗਾਰੀ । ਸੈਤ ਸਰੂਪ ਪਰਮ ਉਪਕਾਂਰੀ । ਸ਼ਾਹੁ ਆਦਿ ਖਿਲਕਤ 
ਸਭਿ ਆਵੈਂ । ਨਿਭਪ੍ਰਤਿ ਜਿਨ ਕੋ ਸੀਸ ਛ੍ਕਾਵੈਂ ॥ ੧੮॥ ਤੁਮ ਨੇ ਰੀਤਿ 
ਨਵੀਨ ਚਲਾਈ । ਸ਼ਸਤ੍ ਬੋਧਿ ਕਰਿ ਧੂਮ” ਉਠਾਈ । ਨੀਕੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ 
ਉਤਪਾਤਿ“"। ਕਰਤਿ ਵਿਰਤਿ ਲੌਕਨਿ ਕੋ ਘਾਤ” ॥੧੯॥ ਗੁਰੁ ਕਹਯੋ 
€ਹਮ ਅਪਨਿ ਬਿਗਾਰਾ । ਤੈ ਕਯੋਂ ਉਰ ਮਰਿ ਸੈਕਣ ਧਾਰਾਂ । ਬਿਗਰੇ 
ਕਾਰਜ ਹਮ ਦੁਖ ਹੋਇ । ਪਰਯੋ ਤੋਹਿ ਸਮ ਕੇ ਸਿਰ ਸਸੋਇ£ਊ॥੨੦॥ਜੇ ਜੇ 
ਨਿੰਦਕ ਅਹੈ' ਹਮਾਰੇ । ਦਿਨਪ੍ਰਤਿ ਦੁਖ ਬਿਸਾਲ ਤਨ ਧਾਰੇ।ਗੁਰੁ ਘਰ; ਕੋ 
ਨਿਤ ਸੁਧਰਹਿ ਕਾਜਤਰਕਨਿ ਛੀਨ ਲੋਹਿੰਗੇ ਰਾਜ॥॥੨੧॥ ਗੁਰ ਕੋ ਤੌਰ 
ਹੋਰਿ ਬਿਧਿ ਔਰਿ । ਉਠਿ ਗਮਨਯੋ ਪਹੁੰਚਯੋ ਨਿਜ ਠੌਰਿ । ਖਾਨ ਪਾਨ 
ਸਤਗੁਰ ਕਰਿਵਾਏ । ਸੁਭਟਨਿ ਸਹਤ ਅਚੇ ਮਨ ਭਾਏ ॥ ੨੨ ॥ ਬਿਧੀ- 
ਚੋਦ ਸੇਂ ਬੂਝਨਿ ਕਰਯੋ । “ਹਮ ਨੀਕੋ ਇਹ ਥਾਨ ਨਿਹਰਜੋ।ਤੀਰ ਬਿਪਾਸਾਂ 
ਨਗਰ ਬਸਾਵੈਂ । ਸਦਾ ਚੁਮਾਸਾ ।ਇਹਾਂ ਬਿਤਾਵੈਂ । ੨੩॥ ਹਾਥ ਜੋਰਿ ਤਿਹ 
ਸੁਨਤਿ ਬਖਾਨਾ । “ਸ਼੍ਰੀ ਜਗ ਗੁਰ ਤੁਮਰੇ ਸਭਿ ਥਾਨਾਂ । ਹੁਇ ਪ੍ਰਸੈਨਤਾ 
ਰਾਵਰ ਕੇਰੀ । ਪਰਾਠਬਧ ਤਹਿ ਨਰਨ ਘਨੇਰੀ? ॥ ੨੪॥ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਕਹਜੋ 
“ਮਨ ਦੇ ਟਢੇ ਨੇ ਕਹਿਆ । (ਅ) ਮਨ ਵਿਚ ਗੁਸੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਟੇਢਾ ਬੇਲਿਆ । “(ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ) 
ਬਾਜ਼ । ਆਪਣਾ ਮੁੱਢਲਾ £ੁਭਾਉ । “ਕੌਲਾਂ । “ਉਪੱਦ੍ਵ (ਉਠੌਣ) ਦੀ । ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਦੇ ਸਿਰ 
ਕੀ ਉਹ ਕਸ਼ਫ ਪੈ ਗਿ% ਹੈ ? 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੂਭਾਪ ਸੂਰਜ । (੨੯੦੪) ਰਸਿ ੬। ਸੱਜ ੨੭, 
“ਦੇਰ ਨਹਿੰ ਕਾਈ । ਹੋਤਿ ਪ੍ਰਾੜਿ ਦਿਹ ਟੱਕ ਲਗਾਈ । ਬਹ ਨਰ ਕਰਹਿੰ 
'ਸ਼ੀਘ ਹੁਇ ਜਾਇ। ਪ੍ਰਿਥਮ ਕੋਟ" ਕੋ ਦਿਹ ਚਿਨਵਾਇ?॥ ੨੫॥ ਇਮ 
ਮਸਲਤ ਕਰਿ ਨਿਸ ਮਹਿ ਸੋ? । ਜਾਗਤਿ ਭਏ ਸਮੋ ਨਿਜ ਜੋਏ। ਸੋਚ 
ਸ਼ਨਾਨ ਧੜਾਨ ਪਠਿ ਬਾਨੀਦਿਨਕਰ ਉਦਜੋ ਤਿਮਰ ਗਨ ਹਾਨੀ॥੨੬॥ 
ਕਿਤਕਿ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਮੰਗਾਂਯਹੁ ਪਾਸ । ਖਰੇ ਹੋਇ ਠਾਨੀ ਅਰਦਾਸਿ । “ਸਹੀ 
ਨਾਨਕ; ਸ਼ੀ ਅੰਗਦ ਗੁਰੁ । ਸ਼੍ਰੀ ਗਰ ਅਮਰ ਕਾਮਨਾ ਪੁਰੁ ॥੨੭॥ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ 
ਰਾਮਦਾਸ ਸੁਖਰਾਸ । ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਸਿਖ ਪੁਰਵਤਿ ਆਸ । ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ 
ਗੋਵਿੰਦ ਜੀ ਇਸ ਥਾਂਨਾਂ । ਚਹਤਿ ਬਸਾਯਹੁ ਨਗਰ ਮਹਾਨਾ ॥੨੮॥ਅੰਗ 
ਗਿ ਨਿਤ ਬਨਹੁ ਸਹਾਇਕ । ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰਥ ਸੁਖਦਾਇਕ । 

ਕ੍ਰਿਪਾ ਆਪ ਕੀ ਕਾਰਜ ਸਾਰੇ । ਦਾਸਨ ਪਾਸ ਸਦਾ ਰਖਵਾਰੇ?॥ ੨੯॥ 
ਇਮ ਕਹਿ ਸਭਿਹਿਨਿ ਸੀਸ ਨਿਵਾਯੋ । ਫੇਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਝਹਾਂ ਬਰਤਾਯੋ । 
ਦਰੰਦਭਿ ਚੋਬ ਓਜ ਤੇ ਹਨੀ । ਬਿਜੈ ਸਨੀ” ਉਪਜੀ ਧੁਨਿ ਘਨੀ ॥ ੩੦ ॥ 
ਟੱਕ ਆਪ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਲਗਾਯੋ । ਨਗਰ ਕੋਟ ਕੀਜਹਿ? ਫੁਰਮਾਯੋ । ਬ੍ਰਿੰਦ 
ਮਿਹਨਤੀ ਦਏ ਲਗਾਈ । ਅਧਿਕ ਸ਼ੀਘ ਕਰਿ ਗੁਰਨਿ ਦਿਖਾਈ॥੩੧॥ 
ਭਏ ਪ੍ਰਸੈਨ ਹੇਤਿ ਕਰਿ ਸਰਬ । ਬਖਸ਼ਯੋ ਤਤਕਾਲ ਗਨ ਦਰਬ । ਬਹੁ 
ਗਾਮਨ ਕੇ ਨਰ ਬੁਲਵਾਏ । ਦਈ ਦਿਹਾਰੀ ਕਾਰ ਲਗਾਏ ॥ ੩੨ ॥ ਸੁਧਿ 
ਸੁਨਿ ਘੇਰੜ ਖੱਤ੍ਰੀ ਮੰਦਚਿਤ ਮਹਿਂ ਚਿੰਤਾ ਵਧੀ ਬਿਲੰਦ।-ਭੂਮ ਦਬਾਇ 
ਲੀਨ ਸਭਿ ਮੇਰੀ । ਸੀਨੇ ਜੋਰੀ" ਕਰਤਿ ਘਨੇਰੀ॥ ੩੩ ॥ ਕਤ! ਇਸ ਨੇ 
ਮਨ ਮਹਿੰ ਅਬਿ ਠਾਨੀ । ਕਿਸ ਕੀ ਸ਼ੈਕਾ ਤਨ ਨ ਮਾਨੀ-। ਨਰ ਇਕਠੇ 
ਕਰਿ ਬੂਝਨਿ ਲਾਗਾ । €ਏਹ ਕਿਸ ਰਾਹ ਸੁ ਟੋਕਹਿ ਜਾਗ? ?॥੩੪॥ 
ਹਮਹਿ ਕਿ ਤੁਮਹਿੰ ਬੂਝਿ ਨਹਿ ਲੀਨਿ । ਕਿਸ ਕੌ ਕਿਸ ਬਿਧਿ ਕੁਛ ਨਹਿ 
ਦੀਨ” । ਸੁਨਿ ਕੈ ਲੋਕਨਿ ਬਾਕ ਬਖਾਨੋ । ਪਏਹ ਗੁਰੁ ਜਾਨੈ, ਕੈ ਤੁਮ 
ਜਾਨੌ॥੩੫॥ਕੋਟ ਹੋਇ ਅੰਤਰ ਘਰ ਬਾਸਹਿਂ । ਨਹਿ ਹੋਵਹਿ ਤੌਂ ਕਰਹਿੰ ਨ 
'ਆਸਹਿ"। ਗੁਰ ਬਲਵਾਨ ਨ ਮਾਨਹਿ ਕਾਨ । ਅਰਹਿ ਕੌਨ, ਦੇ' ਪ੍ਰਾਨਨ 

"ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ) ਫਸੀਲ । (ਅ) ਕਿਲਾ । =ਫ? ਵਾਲੀ । “ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ । ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾ 
ਰੋਕਦਾ ਹੈ । “(ਲੋਕਾਂ ਕਿਹ ਜੇ) ਫਸੀਲ ਬਣ ਗਈ ਅੰਦਰ ਘਰ (ਸਾਫੇ) ਪਏ ਵੱਸਣਗੇ ਜੇ ਨਾ 
'ਬਣੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ (ਕਿ ਬਠੇ) ਭਾਵ ਸਾਡੀ ਹਨ ਲਛ ਕੋਈ ਨਹੀਂ । 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਂਪ ਸੂਰਜ । ( ੨੯੦੫) ਰਾਸਿ ੬ । ਲੰਸੂ ੨੮. 

ਹਾਨਿ॥ ੩੬॥ ਸਪਤ ਹਜ਼ਾਰ ਮਾਰਿ ਅਬਿ ਆਵਾ। ਵਿਰਹਿ ਸ਼ੇਰ ਸਮ ਤਾਸ 
ਨ ਪਾਵਾ? । ਸਭਿਹਿਨਿ ਕਰਤਿ ਅਨਾਦਰ ਬੋਲਾ//ਮੈਂ' ਕਰਿ ਹੋ' ਆਛੇ ਇਸ 
ਹੌਲਾ॥੩੭॥ਕਿਮ ਪਰਿ ਪਾਇ ਸਕਹਿ ਇਸ ਬਾਨ । ਚਾਂਹਤਿ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ 
ਨਿਜ ਪ੍ਰਾਨ । ਅਬਿ ਦੇਖਹੁ ਮੈਂ ਡਰ ਉਪਜਾਵੋਂ । ਨ/ਹਿ ਤ ਸੈਨ ਸ਼ਾਹ ਤੇ 
ਲਯਾਵੇਂ? ॥੩੮॥ ਉਰ ਹੈਕਾਰੀ ਬਕਹਿ ਕ੍ਬੈਨਾ । ਸਤਿਗੁਰ ਦਿਸ਼ਿ ਤੇ ਡਰ 
ਉਰ ਹੈਨਾ । ਸੇਤ ਬਾਰ" ਸਿਰ ਮੁਖ ਪਰ ਤਾਂਹੀ। ਤਉ ਓਜ ਬਹੁ ਤਨ ਕੇ 
ਮਾਂਹੀ ॥ ੩੯॥ ਮੋਟਾ ਪੇਟ ਓਠ ਭੀ ਮੋਟੇ । ਤੁੰਡ ਬਡੋ ਕੁਛ ਲੋਚਨ ਛੋਟੇ । 
ਧੋਤੀ ਕਰਤਿ ਰਹਤਿ ਜੋ ਵੀਲੀ । ਗ੍ਰੀਵਾ ਛੋਟੀ ਜਨੁ ਧਰ ਲੀਲੀ” ॥ ੪੦ ॥ 
ਵੀਲੀ ਜਾਮੇ ਕੀ ਬਹੁ ਤਨੀਯਾਂ । ਝਗਰਨਿ ਕੋ ਪ੍ਰਬੀਨ ਜਨ ਬਨੀਆਂ”। 
ਪੋਲੀ ਬਡੀ ਪਾਂਗ ਸਿਰ ਧਾਰੈਕਰ ਸੋਟੀ ਧਰਿ ਧਰਿਪਗ ਡਾਰੈਂ ॥੪੧॥ ਉਰ 
ਹੈਕਾਰੀ ਘਰ ਕੀ ਠੌਰ“। ਅਪਨੇ ਸਮ ਨਹਿ ਜਾਂਨਹਿੰ ਔਰ । ਅਪਨੀ 
ਜਾਂਡਿ ਗੁਰੂ ਕੀ ਜਾਨੈ । ਕਰੈ ਸ਼ਰੀਕਪਨੋ, ਹਿਤ ਹਾਨੋਓ ॥ ੪੨॥-ਜਰੀ ਨ 
ਜਾਇ ਕਿਿੱਤ ਇਹ ਗੁਰ ਕੀ । ਬਿਸਰਤਿ ਨਾਂਹਿਨ ਚਿੰਤਾ ਉਰ ਕੀ । ਕਹੌਂ 
ਜਾਇ ਮੈਂ ਜੇ ਹਟਿ ਰਹੈ । ਨਾਂਹਿ ਤ ਬਹੁ ਸੈਕਣ ਕੌ ਸਹੈ-॥ ੪੩॥ ਇਮ 
ਚਿਤ ਠਾਨਿ ਗੁਰੂ ਢਿਗ ਚਲਜੋ। ਅਗਨ ਈਰਖਾ. ਤੇ ਮਨ ਜਲਜੋ। ਕ੍ਰੋਧ 
ਅਹੂਤੀ ਪਰਤਿ ਪ੍ਰਚੇਡ । ਗੁਰਯਸ਼ ਸੁਨਤਿ ਹਤਿਯ ਜਨੁ ਦੌਡ” ॥ ੪੪ ॥ 
ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਹ੍ਿੰਥੇ ਖਸ਼ਟਮ ਰਾਸੇ “ਸ੍ਰੀ ਗੂਰ ਨਗਰ ਬਨਾਵਨ' ਪ੍ਰਸੇਗ ਬਰਨਨੇ ਨਾਮ ਸਖਡਬਿੰਸਡੀ ਅੰਸੂ ॥ ੨੭ ॥ 

੨੮. [ਘੇਰੜ ਬਕਬਾਦ!। 
ਦੋਹਗਾ ॥ ਮਤਿ ਮੋਟੀ ਬਡ ਦੁਸ਼ਟ ਕੀ ਚਲਿ ਆਯਹੁ ਗੁਰ ਪਾਸ । ਰਿਦੇ ਰੋਸ 
ਖੱਦਯੋਤ” ਜਿਮ ਸਮਤਾ ਚਹਿ ਸਪੜਾਸ੯॥ ₹ ॥ ਚੌਪਈ ॥ਬੈਠਯੋ ਨਿਕਟਿ, 
ਨ ਬੈਦਨ ਠਾਨੀ ! ਸਮ ਗਵਾਰ ਬੋਲਜੋ ਮੁਖ ਬਾਨੀ ।“ਕਹੁ ਭਾਈ ਅਰਜਨ 
ਕੇ ਨੰਦ॥ਕਯਾ ਕੀਨਸਿ ਉਤਪਾਤ ਬਿਲੰਦ?॥੨॥ ਇਸ ਭੂਮੀ ਕੋ ਮਾਲਿਕ 
ਕੋਈ। ਹੈ ਕਿ ਨਹੀ  ਜਾਨਹਿ ਕਹੁ ਸੋਈ । ਕਿਸ ਕੌ ਤੈਂ ਬੂਝਨਿ ਕਰ 
ਲੀਨਿ । ਖਤਚਜੋ ਕਹਾਂਉਮੋਲ ਕਿਸ ਦੀਨਿ?$॥੩॥ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੇ ਹਸਿ ਕਰਿ 
ਫੁਰਮਾਂਯੋ। “ਦਸ਼ਟਨਿ ਸਿਰ ਉਤਪਾਤ ਉਠਾਯੋ। ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਭੂਮਿ ਕੋ 
ਮਾਲਿਕ । ਅਪਰ ਕਿਸੂ ਕੋ ਕਯਾ ਹੈ ਤਾਲਿਕ?॥੪॥ ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਬੂੜਨਿ 
5ਚਿੱਦੇ ਵਾਲ । “ਮਾਨੋ ਧੜ ਨੇ ਨਿਗਲੀ ਹੈ । ਦੋਬਗੜੇ ਲਈ ਚਲਾਕ ਬਣੀਏਂ ਵਾਂਡੂ ਹੈ । “ਰੱਖ 
ਰੱਖ ਕੇ । “ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿਚ । (ਆਪਣਾ) ਭੁਲਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। “ਮਾਨੋ (ਅੱਗ 
ਵਿਚ) ਤੌਡਾ ਵੱਜਦਾ ਹੈ । "ਟਿਟਾਣਾ । ₹ਲੂਰਜ ਦੀ । 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪੁਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੨੯੦੬) ਰਾਸਿ ੬1 
ਕਰਐਪਰ ਕੌ ਰਚਨਿ ਮਨੋਰਥ ਧਰੋਹਰਿ ਚਰਨਨਿ ਰੁੰਚਿ ਮਹ ਦਿ ਚਿਤ 
ਪਰਦਜੋ । ਸਭਿ ਹਿਤ ਇਹੀ ਮੋਲੈ ਹਮ ਖਰਚਜੋ ॥੫॥ ਅਪਰ ਬੁੜਨੋ ਹਮ 
ਨਹਿੰ ਕੀਨੋ । ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਜਾਂ ਪ੍ਰਭੁ ਚੀਨੋ”। ਸੁਨਿ ਘੇਰੜ ਬੌਲਕੋ ਮਤਿ 
ਕਾਚਾਂ । “ਨਿਸ਼ਦੇ ਬਨਯੋ ਭਗਤਿ ਤੋਂ ਸਾਚਾ ॥ ੬॥ ਖੜਗ ਕਮਾਨ ਸ਼ਸਤ੍ਰ 
ਸਭਿ ਧਾਰੈ । ਨਿਤ ਉਠਿ ਗਨ ਜੀਵਨਿ ਕੌ ਮਾਰੈਂ । ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਸੈਨ ਜੋ 
ਆਈ । ਤੀਨ ਪਹਿਰ ਸਹਿ ਧੂੜਿ ਮਿਲਾਈ॥ ੭॥ ਦਯਾ ਹੀਨ ਹੁਇ 
ਲਸ਼ਕਰ ਮਾਰ।ਅਸ ਤੂੰ ਭਗਤ ਜਗਤਿ ਨਿਰਧਾਰਾਂ।ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਕੌ ਜਾਨਤਿ 
ਨਾਂਹੀ । ਲਿਯੋ ਘੇਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮਾਂਹੀ ॥੮॥ ਨੀਠਿ ਨੀਠ ਬਚਿ ਕੈ ਚਲਿ 
ਆਯੋ । ਇਤਿ ਆਵਤਿ ਉਤਪਾਤ ਉਠਾਯੋ?। ਇਮ ਕਹਿ ਉਠਤਿ ਭਲੋ 
ਘਰ ਚਾਲਾਂ । ਬੋਲਤਿ ਬਚਨ ਅਨੁਚਿਤ ਬਿਸਾਲਾ ॥ ੯ ॥ “ਭਲਾ ਭਯੋ ਗੁਰ 
ਹਿੰਦੁਨਿ ਕੇਰਾ। ਕਰਨਿ ਕੁਕਰਮਨਿ ਮਹਿ ਮਨ ਪ੍ਰੋਰਾ । ਪ੍ਰਾਨੀ ਘਾਂਤ 
ਚਹਤਿ ਦਿਨ ਰਾਤਿ।ਲਰਿਬੇ ਹੇ ਹੇਤੁ ਕਰਨਿ ਉਤਪਾਤ ॥ ੧੦॥ ਲੋਨਿ ਦੇਨਿ 
ਇਤ ਨਾਹਨਿ ਤੇਰੋ । ਪਿਤਾ ਪਿਤਾਮਾ ਕੋ ਨਹਿ ਝੇਰੋ। ਔਚਕ ਆਨਿ ਪਰਜੋ 
ਕਰਿ ਡੇਰਾਂ । ਲਗਜੋ ਬਨਾਂਵਨਿ ਕੋਟ ਚੁਵੇਰਾ॥੧੧ ॥ ਨਾਂਹਿ ਤ ਜੇ ਚਾਹਭਿ 
ਨਿਜ ਭਲਾ । ਹੋਤਿ ਪ੍ਰਭਾਤਿ ਜਾਹੁ ਤੂੰ ਚਲਾ । ਕੋ ਜਾਨਹਿ ਕੋ ਨਾਂਹਨਿ 
ਜਾਨਹਿ।ਉਦੈ ਭਾਨ ਤੋਂ ਪ੍ਥਮ ਪਯਾਨਹਿ'॥੧੨॥ਇਹਾਂ ਨ ਬਸਨੋ ਪਾਵਹਿ 
ਕੋਈ । ਸਰਬ ਢਹਾਵੋਂ ਚਿਨਤੇ ਜੋਈ” । ਇਮ ਬੋਲਤਿ ਕਰਤੋ ਬਕਬਾਦ। 
ਧਾਮ ਗਯੋ ਗੁਰ ਕਹਿ ਅਪਵਾਦ ॥ ੧੩॥ ਕਹੀ ਕਠੋਰ ਅਨੁਚਿਤੀ ਬਾਨੀ। 
ਛਿਮਾਂ ਨਿਧਾਨ ਛਿਮਾ ਮਨ ਠਾਨੀ । ਬਿਧੀ ਚੈਦ ਰਿਸ ਬਚਨ ਉਚਾਰਾਂ । 
“ਇਹ ਗੁਰੁ ਦੋਹੀ ਚਹਿਯਤਿ ਮਾਰਾ॥ ੧੪ ॥ ਨਹੀਂ ਅਦਾਇਬ ਸਾਹਿਬ 
ਕੇਰਾ । ਬੋਲਤਿ ਗਮਨਜੋ ਨਿਠੁਰ ਬਡੇਰ? । ਸੁਨਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਮੁਸਕਾਇ 
ਬਖਾਨਾ । “ਦੇਹ ਬਲੀ ਪੁਰਿ ਮਹਿਖ ਸਮਾਨਾ ॥੧੫॥ ਇਸ ਕੇ ਹਤੇ ਨੀਵ” 
ਘਿਰ ਹੋਇ। ਸਗਰੇ ਸ਼ਗਨ ਜਨਾਵਤਿ ਜੋਇ“ਮਹਾਂਰਾਜ | ਆਇਸੁ ਅਬਿ 
ਦੀਜੈ । ਜਾਇ ਸਦਨ ਹਮ ਤਾਂਹਿ ਗਹੀਜੇ' ॥ ੧੬॥ ਆਨਹਿ ਰਾਵਰਿ ਕੇ 
ਅਬਿ ਪਾਸ। ਚੋਦ ਕੋ ਸਮ ਕਰਹਿ ਬਿਨਾਸ਼। ਪਨਹੀ ਕੇ ਮਾਰੇ ਮਰਿ ਜਾਇ। 
ਗਰ ਨਿੰਦਕ ਤਬਿ ਹੀ ਫਲ ਪਾ/ਇ%੧ %॥ਸ਼ਹੀ ਹਰਿਗੋਵਿੰਦ ਬਕ ਬਖਾਨੋ। 
ਗੁਰ ਦਹੀ ਜੇਤਿਕ ਜਗ ਜਾਨੇ । ਭੂਤ ਭਵਿੱਖਤ ਜੇ ਅਬਿ ਅਹੇ' । ਓਕਯੋਂ ਨ 
"ਜਾਣਿਐੰ ਹੈ । “ਚਲਾ ਜਾਫੁ । ਥੌਨੀਂਹ । 5ਂਕੂਛ ਨਾਂ ਕਰੋਂ (ਆਚੇ] ਪਪਾਂ ਦਾ ਫਲ ਲੌਣਗੇ। 
(%) ਕਦੇ, ਕਿਉਂ ਨਗੇ' 



ਸਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਂਪ ਸੂਰਜ । (੨੯੦੭) ਰਾਸਿ ੬ । ਅੰਸੂ੨੮. 
ਕਹੋ ਅਘ ਕੋ ਫਲ ਲਹੈਂ॥੧੮॥ਲੋਕ ਬਿਖੈ ਜਰ ਉਖਰਹਿ ਸਾਰੀ । ਮਰਹਿ 
ਪਾਇ ਦੁਖ ਨਰਕ ਮਝਾਰੀ । ਕੋਇ ਨ ਵਾਲੀ ਬਨਹਿ ਸਹਾਇ । ਭੋਗਹਿੰ 
ਸੈਕਟ ਬਹੁ ਬਿਲਲਾਇ ॥ ੧੯॥ ਇਹ ਘੇਰੜ ਅਬਿ ਅਥਿਗਤਿ ਪਾਵੈ।ਸਮ 
ਚੇਦੂ ਕੇ ਨਰਕ ਸਿਧਾਵੇ । ਬਚਤਿ ਨਹੀ' ਦੀਖਤਿ ਮਰਿ ਰਹੈ । ਆਜ ਕਾਲ 
ਮਹਿ ਮ੍ਰਿਤੁ ਕੋ ਲਹੈ? ॥੨੦॥ ਇਮ ਕਹਿ ਮੌਨ ਕਰੀ ਜਗਨਾਬ । ਬਨਹਿ 
ਕੋਟ ਬਡ ਤੂਰਨ ਸਾਥ । ਮਾਨਵੇ ਲਗੇ ਕਾਰ ਸਮੁਦਾਇ । ਖਰੇ ਸਿੱਖ ਕਹਿ 
ਕਹਿ ਬਨਵਾਇ॥੨੧॥ ਸੁਨਿ ਮਿਹਨਤਿ ਨਰ" ਆਵਤਿ ਧਾਈ। ਬਿਧੀ- 
ਚੋਦ ਕਹਿ ਸਭਿਨਿ ਲਗਾਈ । ਤਿਸ ਦਿਨ ਕੇਤਿਕ ਹੋਯਸਿ ਤਕਾਰ । 
ਸੈਧਯਾ ਲਗਿ ਭਈ ਸ਼ੀਘ ਸੁ ਕਾਰਿ ॥੨੨॥ ਪਰੀ ਨਿਸਾਂ ਤੇ ਸਭਿ ਪਰਿ ਸੋਏ। 
ਜਾਗੇ ਬਹੁਰ ਪ੍ਰਾਤਿ ਕੋ ਜੋਏ । ਹੋਨਿ ਲਗਜੋ ਤੈਸੇ ਤਬਿ ਕਾਜ । ਹੇਰਯੋ ਫਿਰ 
ਕਰਿ ਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ॥ ੨੩ ॥ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੇ ਸਭਿ ਕੋ ਵੁਰਮਾਯੋ । “ਕਰਯੋ 
ਭਯਾਰ ਜਨੁ ਬਨਜੋ ਬਨਾਯੋ ।ਦਿਯੋਂ ਦਰਬ ਦੁਗਨੀ ਸੁ ਮਜ਼ੂਰੀ” । ਲੇ ਸਭਿ 
ਕਰਤਿ ਪ੍ਰੋਮ ਤੇ ਰੂਰੀ ॥ ੨੪ ॥ ਸਤਿਗੁਰ ਬੈਠੇ ਲਾਇ ਦਿਵਾਨ । ਨਿਕਟਿ 
ਸੁਭਟ ਗਨ ਜੇ ਸਵਧਾਨ । ਜਾਮ ਦਿਵਸ ਜਬਿ ਚਢਿ ਕਰਿ ਆਯੋ ।ਘੇਰੜ 
ਦੇਖਯੋ ਲੀਨ ਬਨਾਯੋ॥ ੨੫ ॥ ਅਧਿਕ ਕ੍ਰੋਧ ਤੇ ਪੂਰਨ ਹੋਯੋ। ਗੁਰ ਇਰਖਾ 
ਦੁਖ ਰਿਦਾ ਪਰੋਯੋ । ਮਹਾਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੀਪ ਸਮ ਜਾਨਾਂ । ਪਰਿਬੇ ਚਹੈ 
ਪਤੋਗ ਸਮਾਨਾ ॥੨੬॥ ਸ਼ਾਹੁ ਜਹਾਂ ਬਲ ਤੇ ਗਰਬੋਤਾ। ਕਾਲ ਨਿਕਟਿ ਭਾ 
ਨਹੀਂ ਲਖੰਤਾ । ਆਂਯਹੁ ਚਾਲ ਕਰਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਓਰੀ । ਬੂਲ ਪਾਗ ਸਿਰ, 
ਹਾਥ ਸਟੌਰੀ” ॥ ੨੭ ॥ ਮਹਾਂ ਮੂਢ ਕੁੜਿਯਾਰ ਕੁਪੱਤਾ । ਚਹਤਿ ਨਿਕਣ 
ਜੈਬੇ ਚਵਗੱਤਾ -ਇਸ ਕੌ ਆਜਿ ਡਰਾਉ' ਬਿਸਾਲਾ। ਜੇ ਸੁਨਿ ਕਰਿ 
ਜਾਵਹਿ ਕਰਿ ਟਾਲਾ ॥੨੮॥ ਨਾਂਹਿ ਤ ਲਸ਼ਕਰ ਕੋ ਲੇ ਆਉ' । ਪਰ ਧਰ£ 
ਰੋਕਨਿ ਵਲ ਦਿਖਰਾਉ' । ਗਹਜੋ ਜਾਇ ਕ ਮਾਰੋ ਜਾਈ ।ਆਗੈ ਰਹੜੋ 
ਸ਼ਾਹ ਰਿਸ ਪਾਈ-॥ ੨੯॥ ਇਮ ਚਿਤ ਮਹਿੰ ਚਿਤਵਤਿ ਚਲਿ ਆਯੋ । 
ਜਹਾਂ ਬੈਠਿ ਗੁਰਦੇਵ ਸੁਹਾਯੋ । ਬੋਲਯੋ ਮੂਰਖ ਨਮੋ ਨ ਕੀਨੀ । ਜਾਤਿ 
ਮਾਨ ਰਿਸ ਮਹਿ ਮਤਿ ਭੀਨ। ॥੩੦॥£ਨਹੀ' ਫਰਯੋ ਕਰਿਬੇ ਉਤਪਾਤਿ ਊ। 
ਸਮੁੜਹੋ ਭਲੀ ਨ ਅਪਨੀ ਬਾੜਿ। ਕਰਨਿ ਬੁਰਾਂ ਨਿਜ ਕੋ ਕਿਮ ਚਾਹਤਿ?। 
ਸਰਪ ਸ਼ੇਰ ਕੋ ਗਹਨਿ ਉਮਾਹਤਿ ॥ ੩੧॥ ਕਯੋਂ ਚਾਹਤਿ ਨਿਜ ਪ੍ਰਾਨਨਿ 
“ਮਰੂਰ ਲੋਕ । ਸਿਰ ਤੇ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਪੱਗ ਤੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਸੋਟੀ । ਪਰਾਈ ਧਰਤੀ । 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੨੯੦੮) ਰਸ ੬ । ਅੱਸੂ ੨੮, ਰ੍ 
ਹਾਨਾਂ $। ਮਮ ਜੀਵਤ ਕਿਮ ਬਸਹਿ_ਸਥਾਨਾ । ਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂ ਕੋ_ਸਮੂ- 
ਝਤਿ ਨਾਂਹੀ ? । ਨਾਹਕ ਮਰਹਿ ਕੈਦ ਕੇ ਮਾਂਹੀ!॥ ੩੨॥ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਗੋਵਿੰਦ 
ਸੁਨਤਿ ਬਖਾਨਾ । “ਨਰਜੋ ਚਹਿਤਿ ਕ੍ਯੋੱ (ਸੂ ਮੂਢ ਮਹਾਨਾ!। ਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂ ਰਹਿ 
ਹੈ ਕਿਸ ਥਾਈ' । ਮਾਰਯੋ ਮਰਹਿੰ9 ਕੂਰ ਕੂਰ" ! ਬਿਨੁ ਆਈ॥ ੩੩॥ ਪ੍ਰਾਨ 
ਉਬਾਰ, ਦਿਸ਼ੰਟ ਤੇ ਟਰੋ' । ਨਹਿੰ ਆਵਨਿ ਇਤਿ ਕੌ ਕਬਿ ਕਰੋ । ਸ਼ਾਹ 
ਭਰੋਸੇ ਮਹਿੰ ਮਰਿ ਜੈ ਹੈ' । ਹਮ ਨਹਿੰ ਡਰਹਿ ਤੁਰਕ ਬਧ ਕੌ ਹੈਂ” ॥੩੪॥ 
ਸੁਨਿ ਘੇਰੜ ਕਰਿ ਕੋਧ ਬਖਾਨਤਿ । “ਅਜਹੁੰ ਨ ਸ਼ਾਹੁ ਜਹਾਂ ਕੋ ਜਾਨਤਿ । 
ਜਿਸ ਤੇ ਆਧੀ ਰਾਤਿ ਪਲਾਯੋ । ਸਗਰੋ ਬਯਾਹ ਸਮਾਜ ਲੁਟਾਯੋ ॥ ੩੫॥ 
ਨੀਠਿ ਨੀਠਿ ਕ੍ਯੋਂ ਹੂੰ ਬਚਿਂ ਰਹਜੋ । ਅੰਧਕਾਰੀ ਮਹਿ ਕਿਨਹੁੰ ਨ ਲਹਜੋ। 
ਸੁਧਾਸਰੋਵਰ ਸਦਨ ਛਿਨਾਏ । ਕੇਤਿਕ ਸਿਖ ਬਪੁਰੇ ਮਰਿਵਾਏ ॥ ੩੬ ॥ 
ਅਜਹੁੰ ਨ ਸਮੁੜਤਿ ਭਾ ਅਸ ਹਾਲ।ਕਰਤਿ ਵਿਰਤਿ ਉਤਪਾਤਿ ਬਿਸਾਲ। 
ਅਬਿ ਕੈ ਸ਼ਾਹੁ ਨ ਛੋਰੈ ਤੋਹੀ। ਪਹੁੰਚਨਿ ਦੇਹ ਨਿਕਟਿ ਅਥਿ ਮੋਹੀ॥੩੭॥ 
ਸੁਨਿ ਸਤਿਗੁਰ ਬਹੁਰੋ ਸਮੁੜਾਵੈਂ। “ਹਮ ਤੋ ਤੋ ਸਮੁਝ ਰਹੇ ਜਿਮ ਭਾਵੈ।ਸ਼ਾਹ- 
ਜਹਾਂ ਸੈਗ ਮੇਰੋ ਝਗਰਾਂ । ਸ਼ਾਹੁ ਲਖਹਿ ਕੈ ਸੋ ਹਮ ਸਗਰ£ ॥ ੩੮ ॥ ਤ੍ਰੰ 
ਕਿਮ ਕਲਪਤਿਉਮੂਢ ਗਵਾਰ | । ਇਨ ਬਾਤਿਨਿ ਕੀ ਕਆ ਤੁਝ ਸਾਰ ਊਂ । 
ਛਿਮਾਂ ਧਰੀ ਅਬਿ ਲੋ ਤੁਵ ਉਪਗਨਾਂਹਿ ਤ ਮਰਹਿੰ, ਪਰਹਿੰ ਖਲ[ਭੂ ਪਰ“ 
॥੩੯॥ਮੁਖ ਕੋ ਰੋਕ, ਨ ਬੋਲ ਕਠੋਰਾ । ਨਤ ਆਈ ਅਪਦਾ ਅਬਿ ਘੋਰਾ। 
ਕੋਇ ਨ ਹੋਇ ਹਿਮਾਇ੩੬ ਤੇਰੀ । ਮਰ ਜੈ ਹੈ' ਮੂਰਖ ਬਿਨ ਡੇਰੀ॥ 8੦॥ 
ਜੇ ਪੀਛੇ ਬਡ ਹੋਇ ਲਰਾਈ । ਤੋਹਿ ਕਹਾਂ; ਨਹਿੰ ਪ੍ਰਾਨਨਿ ਪਾਈ”। ਪਰੀ 
ਰਹਹਿ ਭੂਮੀ ਸਭਿ ਇਹਾਂ। ਗਏ ਤਜਾਂਗ ਸੇ ਗਿਨੀਅਹਿ ਕਹਾਂ ॥੪੧॥ ਤੁਵ 
ਛਿਤਿ ਤੁਵ ਢਿਗ ਰਹੈ ਸਦਾਮੂ”। ਕਰਹਿ ਕਿਤਿਕ ਦਿਨ ਹਮ ਬਿਸਰਾਮੂ । 
ਰਾਖਿ ਮਾਲਕੀ ਆਪਨਿ ਸਦਾਂ। ਹੁਇ ਆਗਵਨ ਹਮਾਰੋ ਕਦਾਨਂ ॥੪੨॥ 
ਜੌ ਨਿਜ ਭਲਾ ਚਹੈਂ; ਕਰਿ ਟਾਰਾ । ਬੈਠਿ ਜਾਹ ਨਿਜ ਸਦਨ ਮਝਾਰਾਂ । 
ਕਬਿ ਲੋ ਛਿਮਾ ਧਗਿ ਐਸੇ। ਚੇਦਨ ਸੀਤਲ ਹੋਵਤਿ ਜੈਸੇ ॥ ੪੩॥ 
“ਰੇ ਗੂੰੜੇ। ਪਰੇ ਹੇ ਜਾ। ₹ਤੁਰਕਾੰ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਗਾਂਗੇ । ₹ਸਾਰਾ ਜੇ ( ਬਗੜ) । “ਧਰਤੀ ਤੇ । 
੬ਮੱਂਦਦ । “ਤੈਨੂ (ਵਿਰ) ਕੀ) ਤੂੰ ਤੇ (ਫਿਰ) ਜੀਉ ਸਕਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ । "ਹਮੇਸ਼ ਹੀ । 

#ਕਵੀ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇਂ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰ ਜੀ ਦਾ ਸੈਕਲਪ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ 
ਬਣਾਕੇ ਮਾਲਕ ਉਸੇ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇਣ ਦ' ਸੀ । ਇਕ ਲੋਖਕ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਲਕੀ'ਹ 
ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੀ । ਦੇਖੋ ਸਫਾ ੨੪੦੨; ਟੂਕ” । 



ਜਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸ਼ੂਰਜ । ( ੨੯੦੯) ਰਾਸਿ ੬। ਅੱਸੂ ੨੯, 

ਜੇ ਕਰਿ ਤਿਸਹਿ ਘਸਾਇ ਘਨੇਰੇ। ਉਪਜਹਿ ਅਗਨੀ ਵਧਹਿ ਬਧੇਰੇ । 
ਦਾਰੁਨ ਕੋਹਰਿ ਕੋ ਕਿਮ ਛੇਰੈਹਤਨਿ ਹਾਂਰ ਗਜਰਾਜ ਬਡੇਰੈ'॥੪੪॥ ਕ੍ਯਾ 
ਤੂੰ ਅਹੈ' ਕੁਰੰਗ ਮਨਿੰਦਗਰਜਨਿ ਸੁਨਤਿ ਪਲਾਵਹਿੰ ਬਿੰਦ” । ਗਿਰਹਿ 
ਗਰਤ ਕ੍ਯੋਂ ਜਾਂਨਿ ਅਗਾਰੀ” ? । ਜਹਿਂ ਤੇ ਕੋਇ ਨ ਸਕੈ ਉਬਾਰੀ ॥੪੫॥ 
ਅਵਿਨੀ ਪਰੀ ਰਹੇ ਸਭਿ ਇਹਾਂ । ਤੂੰ ਖੋਜਯੋ ਭੀ ਪਾਇੰ ਠ ਕਹਾਂ ।ਜਿਸ ਕੋ 
ਬਲ ਰਾਂਖਹਿ ਮੜਿ ਮੰਦੇ 1। ਸੋ ਇਸ ਥਲ ਤੇ ਦੂਰ ਬਿਲੋਦੇ ॥੪੬॥ ਜੇਕਰਿ 
ਸੋ ਭੀ ਆਨਿ ਬਚਾਵੈ । ਤੋਹਿ ਸੈਗ ਹਮ ਤਿਸ ਕੋ ਘਾਵੈਂ। ਕਿਤ ਭੂਲਯੋ 
ਬੋਲਤਿ ਕੂੜ੍ਯਾਰੇ ! । ਗਮਨਹੁ ਘਰ ਲਿਹੁ ਪ੍ਰਾਨ ਉਬਾਰੇ ॥ ੪੭ ॥ ਇਮ 
ਸਤਿਗੁਰ ਸਮੁਝਾਵਤਿ ਸਜਾਨੇ । ਛਿਮਾ ਧਰੀ-ਹੋਇ ; ਨ ਕਿਮ ਹਾਨੋ-।ਤਉ 
ਮੁਢ ਕੀ ਮ੍ਰਿਤੁ ਨਿਯਰਾਂਈ । ਨਹਿ ਸਮੁਝਯੋ ਮਤਿ ਦੈਵ ਭੁਲਾਈ ॥ ੪੮॥ 

ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪੰ ਸੂਰਜ ਉਠ ਖਸ਼ਣਮ ਰਾਸੇ 'ਘੇਰੜ ਕੇ ਬਕਬਾਦਾ  ਪ੍ਰਸੋਗ ਬਰਨਨੇ ਨਾਮ ਅਸ਼ਟਬਿੰਸਤੀ ਅੰਸੂ ॥ ੨੮ ॥ 

੨੯, [ਘੇਰੜ ਮ੍ਰਿੜ]। - 
ਦੋਹਰਾ ॥ ਸੁਨਿ ਗੁਰ ਕੇ ਬਚ ਰਿਸ ਭਰੇ ਓਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਮੇਤ । ਨਹਿੰ ਸਮੁ- 
ੜਯੋ ਨਿੰਦਕ ਮਹਾਂ ਪ੍ਰਭੁ ਕੋ ਲਖਜੋ ਨ ਭੇਤਿ॥੧॥ਚੌਂਪਈ॥ਬੋਲਯੋ ਬਹੁ ਕਠੌਰ 
ਅਭਿਮਾਨੀ ।।“ਮੈਂ ਨ ਡਰੋਂ ਸੁਨਿ ਕੈ ਤੁਵ ਬਾਨੀ । ਕਰੋ' ਤਿਢਾਰਕ” ਤੋਂ 
ਸੈਗ ਐਸੇ । ਸਿਮਰਹਿੰ“ ਸਕਲ ਆਰਬਲ ਜੈਸੇ ॥ ੨॥ ਪਿਤ ਅਰਜਨ ਕੋ 
ਜਸ ਭਾ ਹਾਲ । ਕਯੋਂ ਨਹਿੰ ਸਿਮਰਤਿ ਮਹਾਂ ਕਰਾਲ । ਮਰਜੋ ਕੈਦ ਮਹਿ 
ਹਣਿ ਨਹਿੰ ਹਾਰਯੋ । ਤਿਸੀ ਰੀਤਿ ਅਬਿ ਪੁੱਤ ਬਿਚਾਰਯੋ ॥੩॥-ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ= 
ਜਗ ਕਰਤੇ ਫਿਰੋ' । ਨਰ ਬ੍ਰਿੰਦਨਿ ਕੋ ਬੈਚਨ ਕਰੈ । ਧਨ ਬਹੁ ਅਆੱਇ 
ਜਰਜੋ ਨਹਿ ਜਾਈ । ਜਹਿ ਕਹਿ ਚਲਿ ਉਤਪਾਂਤ ਉਠਾਈ ॥ ੪॥ ਦਿਯੋ 
ਦੇਸ਼ ਤੇ ਵਹਿਰ ਨਿਕਾਰੇ।ਅਜਹੁੰ ਨ ਸਮੁਝਿ ਤ੍ਰਾਸ ਨਹਿੰ ਧਾਰੇ । ਕਹਾਂ ਭਯੋ 
ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਜੋਈ। ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਸ੍ਰੀ ਅਮਰ ਜਿ ਹੋਈ ॥ ੫॥ ਰਾਮਦਾਸ 
ਅਰਜਨ ਕਯਾ ਭਲੋ । ਜਗ ਤੇ ਬਚਨ ਕਰਿ ਧਨ ਲਯੋ । ਅਜ਼ਮਤਿਵੈਤਿ 
ਕਹਾਂਵਤਿ ਕੂਰੇ । ਕਹਿ ਕਹਿ ਬਨਿ ਬੈਠੇ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ॥ ੬ ॥ ਚਲਯੋ ਜਾਹੁ ਜੇ 
ਭਲੋ ਚ਼ਹੈਤਾ । ਕ੍ਯੋੱ ਹੁਇ ਹੌਰੋ ਬਨਯੋ ਮਹੈਂਤਾ?। ਇਮ ਕਹਿ ਗਾਰਿ 
ਨਿਕਾਰਨਿ ਲਾਗਾ । ਸੁਨਤਿ ਕੋ੫ ਗੁਰ ਕੋ ਉਰ ਜਗਾ ॥੭॥ ਇਕ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ 
"ਜੇ (ਸ਼ੇਰ) ਵਡੇ ਹਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ।ਕੜੂ ਹਰਨ ਸਮ ਹੈਂ (ਉਸ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਤਾਂ) ਗਰਜੇ 
ਸੁਣਕੇ ਸਾਰੋ ਹੀ ਦੌੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ,“ਐੱਗੇ ਟੋਆ ਵੇਖਕੇ ਕਿਉਂ (ਉਸ ਵਿਚ) ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ' “ਭਾਵ 
ਮੱਗੂ ਬੈ੍ਹਾਂਗਾ , “ਯਾਦ ਰੱਖੇਰਾ। “ਪੂਜ ਬਣਿਆਂ ਹੋਯ ਹੈਂ ਕਿਉਂ ਹੌਲਾ ਹੇਯਾ (ਚਾਹ) ਹੈਂ 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੨੯੧੦) ਗਾਸਿ ੬ । ਅੰਜੂ ੨੯. 
ਨਾਨਕ ਤੇ ਆਦਿ । ਬੇਮਿਰਜਾਦਾ" ਕਹਯੋ ਅਪਵਾਦਿ । ਦੁਤੀਏ ਸਨਮੁਖ 
ਗਾਰਿ ਨਿਕਾਰੀ । ਯਾਂਤੇ ਗੁਰੁ ਉਰ ਮਹਿੰ ਰਿਸ ਭਾਰੀ ॥ ੮ ॥ ਕਹਜੋ ਹੁਕਮ 
ਸਿੱਖਨਿ ਕੋ:ਧਰੋਂ।ਅਧਿਕ ਮਾਰਿ ਜੂਤਨ ਕੀ ਕਰੋ, ਦੇਖਹੁ ਇਸ ਕੀ ਸ਼ਾਹੁ 
ਸਹਾਇ । ਮਾਰਿ ਮਾਰਿ ਦਿਹੁ ਅਕਲ ਗਵ'ਦਿ ॥ ਦ॥ ਜਿਸ ਮੁਖ ਤੇ ਗੁਰੁ 
ਨਿੰਦਾ ਕਹੈ । ਤਿਸ ਪਰ ਹਤਹੁ ਤੁਰਤ ਵਲ ਲਹੇ।ਸੁਨਤਿ ਹੁਕਮ ਕੌ ਕੋਪ 
ਬਿਸਾਲੇ । ਉਠਿ ਪਕਰਜੋ ਸਿੱਖੰਨਿ ਬਲ ਵਾਲੇ ॥੧੦॥ ੩ਉ ਗਵਾਰ ਗਾਰਿ 
ਕੌ ਦੇਤਿ । ਅਪਨੇ ਪਰ ਅਪਦਾ ਕੋ ਲੋਤਿ । ਲਾਗੇ ਜੂਤ ਬਜਨਿ ਸਿਰ ਭਾਰੇ। 
ਕਿਨਹੂੰ ਡਾਰੀ ਪਾਗ ਉਤਾਰੇ ॥ ੧੧ ॥ ਪਨਹੀ ਹਤਹਿ ਵਾਰ ਨਹਿੰ ਪਾਵੈ । 
ਰੋਡੇ ਸਿਰ ਪਰ ਸ਼ਬਦ ਉਠਾਵੇਂ । “ਹਾਇ ਹਾਇ?” ਬਹੁ ਮੂਢ ਉਚਾਰਤਿ।ਤਊ 
ਗੁਰੂ ਕੌ ਗਾਰਿ ਨਿ ਕਾਰਤਿ॥੧੨॥ ਤਰੋ' ਤਮੋਂ ਮੁਖ ਪਰ ।[ਪਨਹੀ ਮਾਰੈ'। ਭਯੋ 
ਮਹਾਂ ਦੁਖ ਉਚ ਪੁਕਾਰੇ । ਸੁਨਿ ਸੁਨਿ ਨਰ ਆਏ ਸਮੁਦਾਇ। ਰਾਖੇ ਦੂਰ 
ਭਟਨਿ ਅਫਕਾਇ॥੧੩॥ ॥ ਗ੍ਰਾਮਨਿ ਕੇ ਨਰ ਬ੍ਰਿੰਦ ਬਿਲੋਕੈ'।ਨਿਕਟਿ ਨ 
ਹੋਨਿ ਦੇਤਿ ਭਣ ਰੋਕੇ । ਐਸੀ ਪਰੀ ਮਾਰ ਇਕ ਬਾਰ॥ਕਰਿ ਮੂਰਛ ਧਰਨੀ 
ਪਰ ਡਾਰਾ ॥ ੧੪ ॥ ਬਹੁਰ ਉਠਜੋ ਨਹਿ ਸਮੁੜ੍ਯੋ ਮੰਦ । ਸਿਰ ਨਾਂਗੋ ਦੇ 
ਗਾਰਿ ਬਿਲੌਦ । “ਰਹੁ ਬੈਠਾ ਪਲਣਾ ਅਬਿ ਲੋਵੇਂ । ਜਿਮ ਮਾਰਜੋ ਤੈਸੇ ਫਲ 
ਦੇਵੋਂ”॥ ੧੫ ॥ ਸੁਨਤਿ ਗਾਰ ਅਰੁ ਗੁਰ ਕੀ ਨਿੰਦਾ । ਜਾਨਿ ਪੁਕਾਰੂ ਕਰਿ 
ਚਿਤ ਚਿੰਦਾ।ਤਬਿ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਹੁਕਮ ਬਖਾਨ।/ਇਹ ਮਹਿਖਾਸੁਰ” ਹਮ 
ਨੇ ਜਾਨਾਂ ॥੧੬॥ ਮਾਰਹੁ ਪੁਰਿ ਕੀ ਭੇਟ ਚਢਾਵਹੁ ।ਦੇਵੀ ਰੂਪ ਬਿਪਾਸਾਂ 
ਪਾਵਹੁ । ਸਗਰੋਂ ਸਿਖ ਸੁਰ ਬ੍ਰਿੰਦ ਸਮਾਨਾ। ਇਸ ਮਾਰੇ ਹੋਵੈਂ ਸੁਖ ਨਾਨਾ 
॥ ੧੭ ॥ ਨਹੀਂ ਪੁਕਾਂਰੂ ਇਸੇ ਪਠਾਵਹੁਜਮ ਕੇ ਸਦਨ ਤੁਰਤ ਪਹੁੰਢਾਵਹੁ। 
ਸੁਨਿ ਰਜਾਇ ਗੁਰ ਕੀ ਸਿਖ ਧਾਏ । ਲਾਤ ਮੁਸ਼ਟ ਕੇ ਘਾਵ ਲਗਾਏ ॥ 
੧੮॥ ਐਸੀ ਪਰੀ ਮਾਰ ਤਿਸ ਬਾਰਾਂ । ਭਤਛਿਨ ਹਾਨਕੋ ਪ੍ਰਾਨ ਬਿਦਾਰਾ । 
ਲਗੇ ਮੁਸ਼ਟ ਸਿਰ ਮਹਿੰ ਬਲਵੈਤੇ । ਪਰਡਿ ਜੂਤ ਭਾ ਤਨ ਕੋ ਅੰਤੇ ॥ 
੧੯॥ ਪਕਰੀ ਟਾਂਗ ਘਸੀਟਜੋ ਵੇਰ । ਦੀਨਿ ਬਿਪਾਸਾ ਕੇ ਬਿਚ ਗੇਰਿ। 
ਬਹਜੋ ਗਯੋ ਕਿਤ ਨਦਰ ਨ ਆਯੋ । ਨਾਹਕ ਮੂਰਖ ਪ੍ਰਾਨ ਗਵਾਯੋ ॥੨੦॥ 
ਰਤਨ ਚੋਦ ਘੇਰੜ ਕੌ ਨੰਦਨ"। ਜਬਿ ਦੇਖਜੋ ਨਿਜ ਪਿਤਾ ਨਿਕੈਦਨ । 

"ਅਯੋਗ । “ਫੜ ਲਓ । ਚਿੱਤ ਵਿਚ ਸੋਚਕੇ ਜਾਣਿਆਂ (ਜੋ ਇਹ) ਪੁਕਾਰੂ ਹੋਵੇਗਾ 1 “ਦੈਂਤ ਦਾੰ 
ਲਾਮ । "ਪੁੱ । 



ਸਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਘ ਸੂਰਜ । ( ੨੯੧੧ ) ਰਾਸਿ ੬ । ਅਸੂ ੨੯. 

ਧਰਜੋ ਤਾਸ ਬੜਵਾ ਚਢਿ ਚਾਲਾ । ਦੂਰਿ ਜਾਇ ਰੁਦਨੌੰਤਿ ਬਿਸਾਲਾ॥੨੧॥ 
“ਹਾਇ ਪਿਤਾ ! ਤੁੰ ਕਯੋਂ ਨ ਪਲਾਵਾ"। ਨਾਹਕ ਅਰਜੋ, ਪਾਨ ਬਿਨੰਸਾਵਾ। 
ਅਪਰ ਗ੍ਰਾਮ ਮਹਿ ਬੈਠਿ ਬਿਚਾਰੇ”। ਨਿਜ ਨਰ ਸਗਰੇ ਨਿਕਟਿ ਹਕਾਂਰੇ॥ 
੨੨॥ ਇਤਿ ਘੇਰੜ ਜਬਿ ਸਰਿਤਾ ਡਾਰਮੋਨੈਂ । ਸਭਿਨਿ ਅਨੰਦ ਬਿਲੈਦੇ 
ਧਾਰਯੋ । “ਬਿਜੈ ਸਦਾ ਗੁਰ ਕੀ ਅਰਿ ਮਰੈ? । ਉਚਿ ਧੁਨੀ ਇਮ ਉਚਰਨਿ 
ਕਰੈ'॥੨੩॥ ਗਰ ਕੇ ਸਭਟ ਸਦਾ ਸਵਧਾਨੇ।ਗੁਰ ਜੈਕਾਰਾ ਸ਼ਬਦ ਬਖਾਨੇ। 
ਛੋਟ ਚੁਗਿਰਦੇ ਕੌ ਬਡ ਹੋਤਿ ।ਗਨ ਮਾਨਵ ਲਗਿ ਕੀਨਿ ਉਦੋਤਿ ॥੨੪॥ 
ਘੇਰੜ ਮਰਯੋ ਸਕਲ ਤਬਿ ਜਾਨਾ। ਕਯੋ ਤ੍ਰਾਸ ਗੁਰ ਤੇ ਸਭਿ ਥਾਨਾ।ਨਿੰਦਾ 
ਕੋ ਨਹਿ ਕਰਤਿ ਉਚਾਰਨ । ਡਰਹਿੰ ਗ੍ਰਾਮ ਗਨ ਕਰਹਿ ਨ ਮਾਰਨਿ ॥ 
੨੫॥ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਜਹਿ ਕਹਿ ਕੇ ਆਇ । ਆਨਿ ਅਕੋਰਨਿ ਕੋ ਅਰਿਪਾਇ 
। ਦਧਿ ਅਰੁ ਦੁਗਧ ਕਿਤਿਕ ਕੇ ਆਵੈ । ਧਰ ਆਗੈ ਸਭਿ ਸੀਸ ਨਿਵਾਵੈਂ 
॥੨੬ਪੀਰੀ ਮੀਰੀ ਤੇਗ ਸੁ ਧਾਰੀ । ਬਿਦਤਿ ਭਈ ਅਬਿ ਜਗਤਿ ਮੜਾਰੀ। 

੧੩ ਨੱਠ ਕਿਉਂ ਨਾ ਰਿਓਂ । “ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਏਠਕੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ( ਰਤਨ ਦੈਦ ਨੇ) । 

₹ `#ਘੇਰੜ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਜੁੱਧ ਦੇ ਕਾਰਣਾਂ ਦਾ ਮੁਵੱਸਲ ਪਤਾ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਵਿਚ 

ਨਹੀਂ ਆਇਆ । ਇਤਿਹਾਸ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾਂ ਵਿਚ ਇਉਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ:- 

੪ਵ੍ਹਂ ਸੇ ਚਲ ਕਰ ਸ਼ਹਿਰ ਹਰਿਗੋਵਿੰਦ ਪੁਰ ਮੇਂ ਜੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਬਟਾਲਾ ਪੂਤਿ ਮੇ 

ਵਿਦਯਮਾਨ ਹੈ, ਜਾਇ ਵਿਰਾਜੇ । ਯੇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਪ੍ਰਸਮ ਚੰਦੂ ਲਾਲ ਦੀਵਾਨ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮੇਂ 
ਬਾ । ਜਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਕੀ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ (ਸੇਪਤਿ) ਜਪਤ ਕਰਨੇ ਕਾ ਹੁਕਮ ਦਿਯਾ 

ਬ੫ ਉਸੀ ਸਮਯ ਯੇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਭੀ ਵੇਰਾਨ ਕਰ ਦੀਆਂ ਗਿਆ ਥਾਂ ! ਉਸ ਕੇ ਪੀਛੇ ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੀ 

ਗੁਰੁ ਹਰਿਗੋਵਿੰਦ ਜੀ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਸਨਦ ਦੇ ਕਰ ਇਸ ਕੋ ਕਾਰਤਿਕ ਮਾਸ ਮੈਵਤ ੧੬੭੫ 

ਵਿੱਕੁਮੀ ਮੇਂ ਅਪਨੇ ਨਾਮ ਸੇ ਨੂਤਨ ਬਸਾਇਆ ਥਾ । ਵਹਾਂ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ 
ਸ਼ਹਿਰ ਕੀ ਆਬਾਦੀ ਕੀ ਉਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ, ਪਰੇਤੂ ਘੇਰੜ ੋਤ੍ਰ ਕਾ ਭਗਵਾਨ ਨਾਮਕ 

ਖੋਂਡਿਯ ਜੋ ਠਿ, ਦੀਵਾਨ ਢਦੁ ਕ। ਨਾਤੇਂਦਾਰ ਤਬਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰਾਂਤ ਕਾ ਮਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰ ਬਾ; ਬਾਦਸ਼ਾਹ 

ਕੋ ਇਨ ਕਾ ਵਿਰੋਧੀ ਦੇਖ ਕਰ ਉਸ ਨੇ ਇਨ ਕੋ ਉਸ ਗਰਾਮ ਸੇ ਬੇਦਾਵੇ ਕਰਨੇ ਕਾ ਇਰਾਦਾ 

ਕਿਅ, ਅਰਬਾਤ ਉਸ ਨੇ ਵੋਹ ਗਰਾਮ ਇਨ ਸੇ ਛੀਨ ਲੇਂਨਾ ਚਾਹਾਂ । ਇਸੀ ਲਿਲੇ ਇਨ ਕੇ 

ਆਬਾਦੀ ਕੀ ਉਨਤੀ ਕਰਨੇ ਮੇ' ਵਿਰੋਧ ਕਰਨੇ ਲਗਾ; ਅਪਨੇ ਬਹੁਤ ਸੇ ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਬਟੋਰ 

ਕਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਦੂ ਰਰਿਕੋਵਿੰਦ ਜੀ ਕੇ ਸਾਮ੍ਹਨੋ ਲੜਨੇ ਕੌ ਭੀ ਤਿਆਰ ਹੁਆ । ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਦੂ ਜੀ ਨੇ 

ਬਹੁਤ ਵਾਰਣ ਭੀ ਕਿਆ ਪਰੈਤੂ ਉਸ ਨੇ ਉਨਮਤ ਚਿਤ ਹੋ ਕਰ ਏਕ ਭੀ ਨਾ ਸੁਨੀ । ਅੰਤੇ ਸੇ 

ਖੁਬ ਲੜਾਈ ਹਈ ਔਰ ਵਹੀ ਭਗਵਾਨਾ ਅਪਨ ਸਭੀ ਸਹਿਕਾਰੀਓ' ਕੇ ਸਾਬ ਮਾਰ! _ਹਿਆਂ । 
ਦੇ ਨ [ਵਾਕੀ ਟੂਕ ੯੧ ਅਗਲੇ ਪੈਨੇ ਦੇ ਦਨਥਹ” 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੨੯੧੨) ਰਾਸਿ ੬ । ਅੱਸੂ ੨੯, 

ਜੋ ਜੋ ਦੁਸ਼ਟ ਬਿਅਦਬੀ ਕਰੇ । ਸੋ ਸੋ ਤਤਛਿਨ ਫਲ ਦੁਖ ਭਰੈ॥੨੭॥ 

ਵਧਜੋ ਤੋਜ ਸਭਿ ਬਿਖੈ ਬਿਸਾਲਾ । ਬਸਹਿ ਨੰਮੁਤਾ ਦੰਡ ਕਰਾਲਾ” ॥ 

ਇਹ ਇਕ ਨੀਤੀ ਬਚਨ ਹੈ ਕਿ ਕਰੜੇ ਓਡ ਵਿਚ ਨਿੰਮ੍ਰਤਾ ਵਸਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਕਰਾਟੇ 
ਹੱਥਾਂ ਅਗੇ ਲੋਕੀ ਨੀਉ'ਦੇ ਹਨ। ਅਗਲੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਉਦਾਹਰਨ ਹਨ । 
"0 [ਪਿਛਲੇ ਪੰਨੇ ਦੀ ਬਾਕੀ ਟੂਕ] 

ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਕੇ ਮਕਾਨੋ' ਕੋ ਗਿਰਵਾ ਦਿਯਾ ਔਰ ਉਸੀ ਕੂਮਿ ਮੇਂ ਅਪਨੇ ਬਹਾਦੁਰ ਪੈਂਦੇ 
ਖਾਨ ਕੇ ਕਹਿਨੇ ਸੇ ਏਕ ਮਸਜਿਦ ਭੀ ਬਨਵਾ ਦਈ, ਉਸੀ ਕੇ ਪਾਸ ਏਕ ਸਰਾਏ ਧਰਮਸਾਲ 
ਬੇਯਾਰ ਕਰਵਾ ਦਈ । ਔਰ ਵਹਾਂ ਪਰ ਏਕ ਸਦਾ ਵਰਤ ਲੈਗਰ ਡੀ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਗੋ ਕੇ ਵਾਸੰਤੇ 
ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਯਾ ।” 

ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ: ਖਜ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ “ਗੁਰੁ ਜੀ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਪੁਰੇ ਬਹੁਤ 
ਚਿਰ ਨਾਂ ਗਏ ਤਾਂ ਭਗਵਾਨਾ ਨਾਮੇ ਚੇਦੂ ਦੇ ਇਕ ਲਾਤੇਦਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆਂ 
ਸੀ । ਮੈਮਤ ੧੬੮੬ ਵਿਢ ਜਦ ਗੁਨੁ ਜੀ ਓਥੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਾ ਛਤਿਆ; ਕਿਉਂਕਿ 
ਉਸ ਜਾਣਿਆਂ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖਵੇ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਚਾਲ ਚਲ ਜਾਏਗੀ । 
ਉਸ ਨੇ ਰੋਕ ਪਾਈ ਤੇ ਲੜਾਈ ਮਚਾਈ; ਜਿਸ ਵਿਢ ਉਹ ਮਾਰਿਆਂ ਗਿਆ; ਤਦ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤੂ 
ਰਤਨ ਚੈਂਏ ਜਾਨੰਧਰ ਫਰਯਾਦੀ ਗਿਆ ।? 

ਤਵਾ: ਖਾ: ਨੇ ਬੀ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਪੂਰ ਇਸ ਗਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਬਸਾਇਆਂ ਹੋਇਆ 
ਦਸਿਆ ਹੈ । ਯਥਾ-“ਤੰ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਪੁਰ ਜੋ ਝਜਾਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਉਚੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਰੇਤਲੀ ਜ਼ਿਮੀਂ 
ਵਿਚ ਸੀ, ਗੁਰੁ ਸਾਹਿਬ.....ਉਥੇ ਜਾ ਰਹੇ? । ਫਿਰ ਇਸ ਪਿੰਤ ਦੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਲੋ” ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ 
ਸਨਦ ਮਿਲਨੀ ਬੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਨੀ ਹੈ । 

ਮੰ੫ ਵਾਲੇ ਨੇ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਪੁਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਅਸਬਾਨ ਦੱਸਿਆ 
ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਵਤਾਰ ਕੂਮੀ ਤੋਂ ਹੀ ਹਰਿ ਕੋਖਿੰਦ ਪੁਰ ਪਿਆ ਦੱਸਿਆ ਹੈ । ਭਾਵੇ” ਇਸ ਨੂੰ 
ਜਨਮ ਛੂਮੀ ਮੰਨਣਾ ਭੁੱਲ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵਸਾਏ ਰੋਣ ਦੀ ਸੈਭਾਵਨਾ ਸਹੀ 
ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਬਾਕੀ ਜੁੱਧ ਜੈਗ ਦਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ਪਸ਼ਟ ਹੈ । ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਵਸਾਉਣਾ 
ਚਾਹੂਦੇ ਸਨ9 ਅਚਰਜ ਨਹੀਂ' ਕਿ ਆਪਣੇ ਜੁੱਧ ਜੈਰਾੰ ਦੇ ਲਈ ਵਿਹੈਸ਼ੀ ਟਿਕਾਣਾ ਕੋਟ ਆਦਿ 
ਰਚਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਮ੍ਰਤਸਰ ਨੂੰ ਜੈਗ ਭੂਮੀ ਬਣਾਉਣ ਆਪ ਦਾ ਸੈਂਕਲਪ 
ਨਹੀ! ਸੀ । 

ਘੇਰਤ ਮਾਲਗੁਜ਼ਾਰ ਤ ਅਮੀਰ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜੁਲਮ ਕਰਦ ਸੀ; ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ 
ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜ਼ਿਮੀਂ ਖੋਹੀ ਚਾਹੁੰਦ। ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਵਾਹਰ ਲੈਂਕੇ ਜਰ 
ਤੇ ਇਉਂ ਮਾਰਿਆਂ ਗਿਆ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ 'ਇਕੱਲਿਆਂ ਆਉਣ) ਗੁਰੂ ਜੀ ਢੇ. 
ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਜਾਣਾ? ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਲੇਖਕ ਨੇ ਨਹ ਲਿਖਿਆ। 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੨੯੧੩ ) ਰਾਸਿ ੬ । ਅੰਜੂ ੨੯, 
ਜਿਮਿ ਦਧਿ ਮਬਿਯਤਿ ਇਤਉਤ ਬਲ ਤੇ।ਤਬਿ ਸੁੰਦਰ ਨਵਨੀਤ” ਨਿਕ- 
ਲਤੇ ॥ ੨੮॥ ਜਿੰਮ ਬਲ ਤੇ ਤਰ ਲਾਠ' ਦਬਾਵਹਿ । ਕੋਲ ਉਖ ਸੁਰਸ 
ਨਿਕਸਾਵਹਿ । ਤਬਾ ਜਗਤ ਕੀ ਰੀਤਿ ਸੁ ਲਾਗੇ । ਖਿਖਿਹਿੰ ਦੰਡ ਕਰ 
ਨੰਮ੍ਰਹਿ ਆਗੇ ॥੨੯॥ ਰਹੈ ਭੀਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਤੀਗਪ੍ਰਜਾ ਲੋਕ ਗਨ ਬੈਕੇ 
ਬੀਰ । ਬ੍ਰਿੰਦ ਮਜੂਰ ਲਗੇ ਹਿਤ ਕਾਰ। ਕਰਤਿ ਕਰਾਵਿ ਬਿਬਿਧਿ ਪ੍ਰਕਾਰ 
॥੩੦॥ ਬਨਤਿ ਕੋਟ ਚੌਗਿਰਦਾ ਪੁੱਰਿ ਕੌ । ਨਰ ਗਨ ਕਹੈ' ਨਾਮ ਰੁਇ 
ਗੁਰ ਕੋ” । ਕਰਤਿ ਸ਼ੀਘ੍ਰਤਾ ਕਿਤਿਕ ਉ ਸਾਰਾ।ਪਹੁੰਚਤਿ ਬ੍ਰਿੰਦ ਈੱਫ ਅਰੁ 
ਗਾਰ॥੩੧॥ਦ੍ੋਇ ਸਮੈਂ ਫਿਰਿ ਕਰਿ ਗੁਰੁ ਹੇਰਤਿ/ਕੀਜਹਿ ਤਜਾਰ ਸ਼ੀਘ੍ਰਾੰ 
ਕਹਿ ਪ੍ਰੇਰਤ । ਉਤ ਘੇਰੜ ਕੀ ਸੁਨਹੁ ਕਹਾਨੀ । ਰਤਨ ਚੈਦ ਭਿਹ ਸੁਭ 
ਜਿਮ ਠਾਨੀ ॥ ੩੨॥ ਸਭਿ ਕੁਟੇਬ ਮਿਲਿ ਬਹੁ ਰੁਦਨਾਏ। ਦੇ ਧੀਰਜ ਤਿਹ 
ਬਾਕ ਅਲਾਏ । “ਮੈਂ ਪਿਤ ਕੋ ਪਲਟਾ ਅਬਿ ਲੈ ਹੋਂ। ਨਾਂਹਿ ਤ ਨੀਰ ਡੂਥਿ 
ਮਰਿ ਜੈਹੋਂ ॥ ੩੩॥ ਕੈ ਗੁਰ ਕੀ ਇਮ ਲੋਬਥ ਰੁਲੋ ਹੋਂ । ਕੈ ਜ਼ੈਜੀਰ ਪਾਇ 
ਗਿਰਵੈਹੋਂ“ । ਜਿਮ ਮਮ ਪਿਤਾ ਨਦੀ ਮਹਿੰ ਡਾਰਾਂ । ਤਿਮ ਗੁਰ ਕੀ ਗਤਿ 
ਹੁਇ ਇਸ ਬਾਰਾ ॥੩੪॥ ਨਗਰ ਜਲੰਧਰ ਸੂਬਾ ਭਾਰਾ। ਤਿਹ ਸੈਗ ਮੇਰੋਂ ਹੈ 
ਬਹੁ ਪਾਰਾ । ਅਪਰ ਬਾਤ ਆਂਛੀ ਇਕ ਅਹੈ । ਚੈਦੂ ਕੌ ਨੰਦਨ ਤਹਿ 
ਰਹੈ ॥੩੫॥ ਤਿਸ ਕੌ ਭੀ ਪਿਤ# ਗੁਰੁ ਨੇ ਮਾਰਾਂ । ਗਹਿ ਰਾਖੋ ਚਿਰਕਾਲ 
ਚੈਡਾਰ” । ਦੋਨਹੁਂ ਮਿਲਿ ਹਮ ਮਸਲਤ ਕਰੈ । ਜਯੋ' ਕਯੋਂ ਕਰਿ ਗੁਰੁ 
ਗਹਿ ਕਰਿ ਧਰੈ" ॥ ੩੬ ॥ ਰਹਹੁ ਦੂਰਿ ਸਭਿ ਨਿਕਟਿ ਨ ਜਾਵਹੁ। ਕਹੇ 
ਸੁਨੋ ਨਹਿ ਕਿਸ ਪਤਿਆਵਹੁ”। ਇਮ ਕਹਿ ਨਰ ਗਨ ਸੈਗੀ ਕੀਨੋ । 
ਚਲਜਯੋ ਪੰਥ ਮਹਿ ਬਿਲਮ ਬਿਹੀਨੇ ॥੩੭॥ ਮਹਾਂ ਦਖਿਤਿ ਪਿ ਸ੍ਰਿਮਰਤਿ 
ਗਯੋ । ਜਾਇ ਪ੍ਰਵੈਸ਼ ਜਲੰਧਰ ਭਯੋ । ਕਰਮਚੈਦ ਚੈਦੂ ਕੋ ਨੰਦਨ ਤਿਸ 
ਕੋ ਮਿਲਜੋ ਪ੍ਰਥਮ ਕਰਿ ਬੈਦਨ ॥ ੩੮ ॥ ਬੈਠਿ ਸਮੀ੫ ਰੁਦਨ ਕੋ ਠਾਨਾ। 
ਬੂਬ੍ਜੋ ਤਿਨਹੁਂ ਪ੍ਰਸੈਗ ਬਖਾਨਾਂ । “ਸੁਨਹੁ ਕ੍ਰਾਤ ! ਜਿਮ ਤੁਝ ਸੈਗ ਕੀਨਿ। 
ਭਿਮ ਗੁਰ ਨੇ ਮੁੜ ਕੋ ਦੁਖ ਦੀਨਿ ॥ ੩੯ ॥ ਪਿਤਾਂ ਮੋਹਿ ਸੂਧਾ ਚਿਤ ਸਾਯੂ 
ਨਹੀ ਕਰਸੋ ਤਿਸ ਕੋ ਅਪਰਾਧੂ । ਗਹਿ ਲੀਨਿਸਿ ਅਬਿਗਤਿ"” ਕਰਿ 

ਮੱਖਣ । “ਲਠ । <ਢੇਲਣੇ ਤੇ ਰੈਨੇ ਦਾ ਰਸ। “ਰੱਥ ਵਿਚ ਤਾ ਵੇਖਕੇ ਅੱਰੋਂ ਨਿਉਂਦੇ ਹਨ, 
ਉਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਅੰਕ ਵਿਢ ਕਹਿ ਆਏ ਹਨ । “ਸੁਟਾਵਾਂਗਾ ( ਨਦੀ ਵਿਚ ) । 
<ਗਾਵ ਚੰਦੁ ਨੂੰ । “ਚੈਡਾਲਾਂ ਨੇ (ਚੰਦੂ ਨੂੰ) । “ਵੜ ਲਵਾਂਗੇ । ੯ਫਰੋਸਾ ਨਾ ਕਰੋ । "“ਝੁਰੀ ਮੇਤੇ। 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੨੯੧੪ ) ਗਾਸਿ ੬ । ਅੱਸੂ ੨੯. 
ਮਾਰਾ । ਖੈਂਚਿ ਬਿਪਾਸਾ ਸਰਿਤਾ ਡਾਰਾ ॥ ੪੦ ॥ ਕਰਿ ਮੈਂ ਤ੍ਰਾਸ ਬਿਸਾਲ 
ਪਲਾਯੋ । ਤਕਹੋ' ਤਹਾਂ ਤੇ ਤੁਵ ਢਿਗ ਆਯੋ । ਹਮ ਦੌਨਹੇ ਕੇ ਪਿਤ ਕੌ 
ਮਾਰਾ । ਨਹਿ ਪਲਟਾ ਹਮ ਲੀਨਿ ਸੈਭਾਰਾ ॥੪੧॥ ਧਿਕ ਧਿਕ ਜਗਤ ਕਹੈ 
ਹਮ ਹੀ ਕੋ । ਖਾਨ ਪਾਨ ਹਮਰੋ ਨਹਿ ਨੀਕੋ । ਪਿਤ ਕੋ ਮਾਰਨਿਹਾਰ 
ਉਦਾਰਾ।ਜਬਿ ਲੌ ਛਲਬਲ ਕਰ ਨਹਿੰ ਮਾਰਾਂ ॥ ੪੨ ॥ ਜਹਾਂਗੀਰ ਤੌ ਰ੪- 
ਹਿ ਅਦਾਇਬ” । ਹਾਂਥ ਜੋਰਿ ਭਾਖਤਿ-ਗੁਰ੍ਹ ਸਾਹਿਬ-। ਸੋ ਤੋਂ ਮਰਨੋ ਰਹਜੋ 
ਨਹਿੰ ਅਬੈ । ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਸੋਂ ਮਿਲਤਿ ਨ ਕਬੈ ॥ ੪੩॥ ਜੂਤਿ ਉਮਰਾਵ ਸੁ 
ਲਸ਼ਕਰ ਮਾਂਗਂ । ਛੀਨਿ ਬਾਜ ਇਤਿ ਭਾਜਿ ਸੈਕਾਰਾ। ਸੋ ਸ਼ੱਤ ਪੰਇਹ ਮਹਿਦ 
ਮਹਾਨਾ । ਉੱਦਮ ਧਰਹ ਕਰਹਿ ਗੁਰੁ ਹਾਨਾ!॥੪੪॥ਕਰਮ` ਚੋਦ ਏਲਯੋ 
“ਕਿਸ ਰੀਤਿ ।ਊ। ਗਹਹਿ ਕਿ ਮਾਰਹਿੰ ਗੁਰ ਕੋ ਜੀਤ । ਦਲ ਜਿਹ ਸੈਗ, 
ਆਪ ਬਡ ਜੋਧਾ । ਜਾਨਯੋ ਸ਼ਾਹੁ ਜਹਾਂ ਤਜਿ ਕ੍ੋਧਾ॥੪੫॥ ਕਿਸ ਮਸਲਤ 
ਕਰਿ ਬਲ ਤੇ ਘਾਲਹਿੰ” । ਕੈ ਕਰਿਬੋ ਕਛ ਕਪਟ ਕਰਾਲਹਿ” । ਸੋ 
ਬਤਾਉ ਜਿਮ ਬਸਿ ਮਹਿ ਆਵਹਿ। ਨਾਂਹਿ ਤ ਸ਼ਸਤ੍੍ ਸਾਬ ਬਿਨਸਾਵਹਿੰ 
॥੪੬॥ਸਭਿ ਪੀਰਨਿ ਕੌ ਤਬਹਿ ਮਨਾਵੇਂ।ਬਹੁਤ ਸ਼ੀਰਨੀ ਤਬਿ ਬਰਤਾਵੇਂ। 
ਸਿਰ ਪਰ ਪਾਂਗ ਬਾਂਧਿ ਹੋਂ ਤਬੈ । ਹਤਹਿੰਕਿ ਪਕਰਹਿ ਗੁਰੁ ਕੌ ਜਬੈ।੪੭॥ 
ਤਬਿ ਹੀ ਜੀਵਨ ਹੁਇ ਸੁਖ ਭਰਜੋ । ਨਾਂਹਿ ਤ ਸਮੈਂ' ਬਿਤਾਵੌ' ਮਰਨੋ।ਇਸ 
ਤੇ ਅਪਰ ਨ ਮੋਕਹੁ ਆਛੇ । ਪੂਰੀ ਕਗਹਿਂ ਪੀਰ ਮਨ ਬਾਂਛੇ' ॥੪੮॥ ਧਨ 
ਖਰਚਨਿ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮਲ ਤੇਰੇ । ਕਰਿ ਹੋਂ ਜਿਤਿਕ ਸ਼ਕਤਿ ਹੈ ਮੇਰੇ । ਜੋ ਕਾਰਜ 
ਹੁਇ ਸ਼ਾਹੁ ਨਜੀਕਾ । ਸੋ ਸੈਂ ਕਰੋਂ ਲਾਇ ਬਲ ਨੀਕਾ॥ ੪੯ ॥ ਮੁਝ ਤੁਝ 
ਕੋ ਸਮ£ ਕਾਰਜ ਅਹੈ । ਪਿਤ ਕੋ ਪਲਟਾ ਦੋਨਹੁ ਲਹੈਂ । ਹੁਤੋ ਅਗਨਿ ਕੇ 
ਸਮ ਭਿਹ ਜਾਰਨਿ?।ਨਹਿੰ ਏ ਏਕਲ ਤੇ ਹੋਯ ਉਜਾਰਨਿ” ॥ ੫੦॥ ਮਿਲੋ 
ਪੌਨ ਸਮ ਤੂੰ ਅਬਿ ਆਇ । ਜਜੋ' ਕਯੋਂ ਕਰਿ ਲੋ' ਬਾਤ ਬਨਾਇ । ਮਨਹੁੰ 
ਉਡੀਕਤਿ ਕੋ ਚਲਿ ਆਯੋ । ਕਰਿ ਉੱਦਜੋਗ੯ ਹੋਹਿ ਮਨ ਭਾਯੋ”॥੫੧॥ 
ਕਰਮ ਚੈਦ ਇਮ ਧੀਰਜ ਦੀਨਿ । ਅਪਨੇ ਘਰ ਮਹਿ ਆਦਰ ਕੀਨਿ । 
"| ਤੇਰਾ ਆਸਰਾ ) ਤੱਕ ਕੇ । “ਜਹਾਂਗੀਰ ਤਾਂ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਅਦਬ । ਮਾਰੀਏ । ਏਯ ਕੋਈ 
ਭਿਆਨਕ ਕਪਟ ਕਰੀਏ । “ਪੀਰ (ਮੇਰੀ) ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਝੀ ਕਰਨ ।$ਇਕੋ ਜਿਹਾ । “ਤਿਸ 
ਦਾ ਸਾੜਨਾ । "( ਮੈਥੋਂ ) ਕੱਲੇ ਤੋਂ ਉਸ ਦ। ਬਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੇ ਸਕਿਆ [ ਹਿੰ: ਉਜਾਲਨਾ ]। 
<ਉੱਦਮ 1 



ਰਹ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੨੯੧੫) ਰਾਸਿ ੬ । ਸੰਸੂ ੩8, 

ਖਾਨ ਪਾਨ ਕੀ ਲੋ ਸਭਿ ਸਾਰ । ਮਿਲੇ ਦੁਖੀ ਦੋਨਹੁੰ ਕ੍ਰਿਆਰ ॥ ੫੨ ॥ 
ਵਿਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਿਂਬੇ ਖਸਟਮਿ ਰਾਸੇ “ਘੋਰੜ ਅਰ ਚੰਦੂ ਨੰਦਨਾਂ ਪ੍ਰਸੈਗ ਬਰਨਨ ਨਾਮ ਏਕੇਨਿ ਤ੍ਰਿੰਸਭੀ ਅੰ

8 ॥ ੨੯ ॥ 

੩੦. [ਰਤਨ ਚੰਦ ਤੇ ਕਰਮ ਚੰਦ ਨੇ ਸੂਬਾ ਚੜ੍ਹਾ ਲਿਆੰਦਾ]। 

ਦੋਹਰਾ ॥ ਰਹਜੋ ਨਿਸਾਂ ਮਹਿੰ ਮਿਲਿ ਦੁਖੀ ਗੁਰ ਨਿੱਦਕ ਕੁੜਿਆਂਰ । ਕਰਮ 

ਚੋਦ ਸੋਂ ਤਬਿ ਕਹਯੋ ਰਤਨ ਚੰਦ ਦੁਖਧਾਰਿ॥੧॥ ਚੌਪਈ ॥“ਸੁਨਹੁ ਪ੍ਰਸੈਗ 

ਪਿਤਾ ਜਿਮ ਮਾਰਾ । ਹਮ ਬੋਠੇ ਸਭਿ ਸਦਨ ਮੜਾਰਾ। ਆਇ ਅਚਾਨਕ 

ਗੁਰੁ ਤਿਸ ਗ੍ਰਾਮੂ । ਉਤਰਯੋ ਠਾਨਿ ਜਾਨਿ ਅਭਿਰਾਮੁ ॥੨॥ ਦਿਵਸ 

ਅਗਲੇ ਕੋਟ ਉਸਾਰਾਂ ਨਗਰ ਬਸਾਂਵੇਂ ਮੈਂ ਨਿਰਧਾਰਾਂ- ਸੁਨਿ ਮਮ 

ਪਿਤਾ ਗਯੋ ਤਿਹ ਕਹਜੋ ।-ਮਾਲਿਕ ਭੂਮਿ ਕੌਨ ਤੈ' ਲਹਜੋ ? ॥੩॥ ਬੁੜ੍ਯੋ 

ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿਤ ਕੋਊਹਾਕਮ ਪ੍ਰਜਾਂ ਨ ਰਾਂਜੀ ਦੋਉ। ਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂ ਸਭਿ 

ਮੁਲਖਨਿ ਮਾਲਿਕ । ਲੈਂਨਿ ਦੇਨਿ ਸਭਿ ਤਿਸ ਕੇ ਤਾਲਿਕ-॥ ੪ ॥ ਏਕ 

ਨਹੀਂ ਮਮ ਪਿਤ ਕੀ ਮਾਨੀ । ਸ਼ਾਹੁ ਨਾਮ ਤੇ ਗਾਰਿ ਬਖਾਨੀ।ਪਕਰਿ ਮਾਰਿ 

ਸਰਿਤਾ ਮੈਂ ਗੋਰਾ । ਤਾਸ ਨਹੀ ਮਾਨਤਿ ਕਿਸ ਕੇਰਾਂ ॥ ੫॥ ਅਬਿ ਤਹਿ 

ਪਰਯੋ ਕੋਟ ਚਿਨਵਾਵੈ। ਅਪਨਿ ਨਾਮ ਪਰ ਨਗਰ ਬਸਾਵੈ। ਔਬਿ ਸੁਨਿ 

ਮਾਰਨਿ ਕੋਰ ਉਪਾਉ । ਜੈਸੇ ਮੈਂ ਆਯੋ ਤਕ ਦਾਉ ॥ ੬ ॥ ਇਕ ਤੋੰ ਤੇਰੋ 

ਹੋਹਿ ਸਹਾਰਾ । ਇਹਾਂ ਜੁ ਸੂਬਾ ਸੈਨ ਉਦਾਰਾ' । ਇਸ ਕੇ ਸਾਂਬ ਮੋਹਿ 

ਮਿੱਤਾਈਅਬਿਲੋ ਕਾਜ ਨ ਕੁਛ ਬਨਿ ਆਈ॥੭ਮਚਲਹਿਂ ਪ੍ਰਾਤਿ ਕੋ ਇਸ 

ਕੋ ਪੇਸ। ਸਗਰੀ ਬਾਂਤ ਸੁਨਾਵਹਿੰ ਤਾਸਿ । ਸੇਨਾਂ ਸਹਤ ਚਲਹਿ ਜੇ ਆਪ। 

ਤੇ ਗਹਿ ਲੋਹਿੰ ਹਗਾੰਹੈ ਗੁਰੁ ਦਾਪ'॥੮॥ ਹਮ ਤੁਮ ਦੋਨਹੁ ਕਰਹਿ ਪੁਕਾਰੂ । 

ਗੁਰ ਅਪਰਾਧ ਹੋਹਿ ਨਿਰਪਾਰੂ? । ਕਰਮ ਚੈਦ ਸੁਨਿ ਅਨੰਦ ਵਧਾਯ । 

€ਹਮ ਤੁਮ ਦੋਨਹੁਂ ਜਬਹਿ ਸੁਨਾਯੋ ॥ ੯ ॥ ਚਢਹਿ ਤੁਰਤ ਕੁਛ ਲਗਹਿ 

ਨ ਦੇਰਿ। ਲਸ਼ਕਰ ਜਿਸ ਕੋ ਨਿਕਟਿ ਬਡੇਰਿ। ਸਕਲ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਨਯਾਉਂ 

ਚੁਕਾਵੈ। ਜਬਰੀ ਕਰਹਿ ਸੁ ਬਰਜਿ ਹਟਾਵੈ॥ ੧੦॥ ਇਸ ਤੇ ਪਰੈ ਅਪਰ 

ਕਰਤਾ ਹੋਇ। ਇਮ ਸੁਨਿ ਕੈ ਕੋਪਹਿ ਸਭਿ ਕੋਇ ।-ਭੂਮਿ ਪਰਾਈ ਛੀਨਿ ਸੁ 

ਮਾਰਾ । ਨਾਂਹਿ ਚਵਹੁ ਹੁਇ ਦਸ਼ ਉਜਾਰਾਂ ॥ ੧੧॥ ਗਢ” ਪਾਵਹ ਗੁਰ 

ਆਕੀ ਹੋਇਗ੍ਰਾਮ ਨਿਕਟਿ ਕੇ ਰੋਕਹਿ ਸੋਇ-। ਇਮ ਕਹਿ ਸੁਨਿ ਆਪਸ 

“ਬਹੁਤੀ ਸੈਨਾਂ ਵਾਲਾ । “ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੈਕਾਰ ਦੂਰ ਕਰਾਂਗੇ । (ਅ) ਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਹੈਕਾਰ (ਨਾਛ,। "ਗੁ 

ਜੀ ਦਾ ਅਪਰਾਧ ਨਿਰਨੇ ਹੇ ਜਾਏਗਾ । “ਕਿਠ੍ਹ । 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੨੯੧੬) ਫਾਸਿ ੬। ਅੱਸੂ ੩੦. 

ਮਹਿ ਸੋਏ । ਜਾਗੇ ਬਹੁਰ ਪ੍ਰਾਤਿ ਕੌ ਜੋਏ ॥ ੧੨॥ ਬੈਠਜੋ ਸੂਬਾ ਅਬਦੁਲ- 
ਖਾਨ।ਲਗੀ ਕਚਹਿਰੀ ਨਿਕਟਿ ਮਹਾਨ।ਸਿਰਨਾਂਗੋ ਕਰਿ ਜਾਇ ਪੁਕਾਰਾ। 
ਕਰਯੋ ਕਹਿਰ, ਮੇਰੋ ਪਿਤ ਮਾਰਾ ॥ ੧੩॥ ਗੁਰ ਨੇ ਛੀਨਿ ਲੀਨ ਸਭਿ 
ਧਰਨੀ । ਬਿਨਾਂ ਤਰਾਸ ਕੀਨ'ਸ ਅਸ ਕਰਨੀ । ਕੌਟ ਉਸਾਰਤਿ ਤਹਿ ਬਡ 
ਗਾਵੋ । ਹੋਹਿ ਮਵਨੰਸ ਗਰਬ ਉਰ ਬ'ਢ? ॥੧੪॥ ਅਬਦੁਲ ਖਾਂ ਸੁਨਿ ਪਾਸ 
ਹਕਾਂਰਾਂ । “ਕਹੁ ਨਿਰਨੈ ਕਰਿ ਕਜੋਂ ਕਰਿ ਮਾਰਾਂ ਊ। ਲੇਨ ਦੇਨਿ ਕ੍ਯਾਂ 
ਪਿਖਿ ਅਪਰਾਂਧਾ।ਕਯੇਂ' ਗਹਿ ਮਾਰਨੋ ਦੇ ਕਰਿ ਬਾਧਊ?॥੧੫॥ ਕਰਮ ਚੈਦ 
ਪੁਨ ਸਕਲ ਸੁਨ'ਈ । “ਸੋ ਨਹ ਡਰਤਿ ਕਰਹਿ ਮਨ ਭਾਈ। ਜੇਠ ਬਿਖੈ 
ਦੇਤੋਂ ਉਤਪਾ= । ਜਿਸ ਤੇ ਭਯੋ ਨਰਨਿ ਗਨ ਘ/ਤ॥੧੬॥ ਲੇ ਕਰਿ ਬਾਜ਼ 
ਸ਼ਾਹੁ ਕੋ ਆਵ'। ਸਦਨ ਸੁਧਾਸਰ ਤੇ ਨਿਕਸਾਵਾ । ਗ੍ਰਾਮ ਰੁਹੇਲਾ ੜਹਿੰ 
ਸਭਿ ਧਰਨੀ । ਹੁਤੀ ਇਨਹੁੰ ਕੀ ਦੇਸ਼ੰਨ ਬਫਨੀ" ॥੨੭ ॥ ਛੀਨਿ ਲੀਨਿ, 
ਗੜ੍ ਕਰਹਿ ਉਸਾਰਨ । ਘੋਰੜ ਗਯੋ ਬਰਜਿਬੇ ਕਾਰਨ । ਪਕਰਿ ਮਾਂਰ 
ਸਰਿਤ' ਮਹਿੰ ਡਾਰਾਂ । ਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂ ਕੌ ਤ੍ਰਾਸ ਨ ਧਾਰਾਂ ॥੧੮॥ ਅਬਿ ਤੁਮਰੋਂ 
ਕੁੰਛ ਡਰ ਨਹਿ ਧਰਯੋ । ਮਾਰ ਦੀਨਿ ਮਨ ਭਾਵਤਿ ਕਰਜੋ/ਤੁਮ ਸੋ' ਬਿਗ- 
ਰਹਿਰੋ ਇਕ ਦਯੋਸ । ਤਬਿ ਤੁਮਰੋ ਬਸ ਚਲੈ ਨ ਰੋਸ॥੧੯॥ ਅਬਿ 
ਪਕਰਹੁ ਕੈ ਕਰਹੁ ਸੈਘਾਰਨ। ਅਹੇ ਸੁਖੈਨ,ਨ ਲਰਿਬੇ ਕਾਂਰਨਿ”। ਬਹੁਰ 
ਜਮਾਂ ਕਰਿ ਲੋਹ ਲਰਾਈ । ਗਵਪਾਏ ਕਰਿ ਹੈ ਤਕਰਾਈ ॥ ੨੦ ॥ ਜੇ 
ਨਹਿੰ ਚਵਹੁ, ਬਾਤਿ ਦਿਹੁ ਫਾਰਿ । ਇਸ ਮਹਿ ਔਗਨਿ ਅਧਿਕ ਪ੍ਰਕਾਰ । 
ਅਲਪ ਸੈਗ ਦਲ, ਪੁਨ ਹੁਇ ਭਰੋ। ਅਪਰ ਸਮਾਂਜ ਸੈਚਿ ਲੇ ਸਾਰੋ॥੨੧॥ 
ਆਗੈ ਮਾਰਯੋ ਮੁਗ਼ਲਸਖਾਨ।ਔਚਕ ਚਲਹੁ ਗਹਹ ਜੁਤਿ ਪ੍ਰਾਨ”। ਲਰਹਿ 
ਅਗਾਰੀ ਤੋਂ ਦਿਹੁ ਮਾਰ । ਹਜ਼ਰਤਿ ਹੋਇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਉਦਾਰ ॥੨੨॥ ਛੀਨਹੁ 
ਬਾਜ਼ ਆਪ ਲੇ ਢਲੋਂ । ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੋਂ ਹਰਖਤਿ ਮਿਲੋ । ਬਖਸ਼ੇ ਮਨਸਬ 
ਬਹੁਰ ਸਵਾਇ।ਬਾਜ਼ ਅਮੋਲਕ ਜਬਿ ਲਿਹੁ ਪਾਇ ॥੨੩॥ ਤੋ ਦਿਗ ਲਸ਼- 
ਕਰ ਹੈ ਅਬਿ ਭਾਰਾ ।ਲੋਹੁ ਫਤੇ ਮੋਦਾਨ ਮੜਾਰਾ। ਹਰਿਗੋਵਿੰਦ ਕੋ ਜੇ 
ਗਹਿ ਲੈ ਹੈਂ । ਬਡੋ ਮਰਾਤਬ ਹਜ਼ਰਤ ਦੈ ਹੈ ॥੨੪॥ ਦੁਸ਼ਮਨ ਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂ 
ਕੋ ਭਾਰੋ। ਸੁਧਰਹਿੰ ਸਭਿ ਕਾਰਜ, ਜਬਿ ਮਾਰੋ” । ਅਬਿਦੁਲ ਖਾਨ ਕਾਨਿ 
੧ਰਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । “ਲੜਾਈ ਦੇ ਕਾਰਨ (=ਸਮਾਨ ਗੁਦੂ ਜੀ ਪਾਸ) ਕੋਈ 
ਨਹੋ 'ਹਨ । “ਰਾਵ ਜੀਉਂਢਾ । 



ਸਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੨੬੧੭) ਰਾਸਿ ੬। ਅੱਸੂ 36, 

ਸਭਿ ਸੁਨਿ ਕੈ । ਹਾਨ ਲਾਭ ਨੀਕੇ ਮਨ ਗੁਨਿਕੈ ॥੨੫॥ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕੀਨਿ 

=ਗੁਰੂ ਕੌ ਗਹੋਂ।ਹਜ਼ਰਤ ਕੀ ਪ੍ਰਸੈਨਤਾ ਲਹੋਂ । ਅਰ ਮਮ ਸਖਾਂ ਕਾਜ ਇਹ 
ਆਯੋ। ਕਹੋ ਭਲੇ ਚਲਿ ਕੈ ਮਨ ਭਾਯੋ ॥ ੨੬॥ ਲੇ ਕਰਿ ਬਾਜ਼ ਮਿਲੋਂ 

ਅਬਿ ਸ਼ਾਹੁ । ਪਾਵੇ ਬਡ ਮਨਸਬ ਤਿਸ ਪਾਂਹ । ਔਚਕ ਫਤੇ ਮੋਹਿ ਕਹੁ 

ਪਾਈ।ਕੜੋਂ ਨ ਲੇਉ' ਮੈਂ ਅਲਪ ਲਰਾਈ-॥੨੭ ॥ ਨਿਜ ਸਮੀ੫ ਕੇ ਬੂਝਨ 

ਕਰੇ । ਸਭਿਨਿ ਕਹਜੋ “ਅਬਿ ਕ੍ਯਾਂ ਗੁਰੁ ਲਰੇ ਊ। ਹੁਤੇ ਸਿੱਖ ਬਪੁਰੇ ਕੁਝ 
ਮੈਂਗਿ। ਹਤੇ ਗਏ ਸੋ ਕੀਨਸਿ ਜੰਗ ॥ ੨੮ ॥ ਦਈ ਖੁਦਾਇ ਤੋਹਿ ਬਡਿ- 
ਆਈ । ਅਬਿ ਅੰਚਕ ਬਿਧਿ ਆਨਿ ਬਨਾਈ । ਦੁਸ਼ਮਨ ਹਜ਼ਰਤਿ ਕੋ 

ਅਤਿ ਅਹੈ । ਕਰਹਿ ਸੈਘਾਰਨਿ ਕੈ ਤਿਸ ਗਹੈ' ॥ ੨੯॥ ਕ੍ਯੋਂ ਨ ਪ੍ਰਸੈਨ 

ਸ਼ਾਹੁ ਤਬਿ ਹੋਇ । ਤੁਝ ਕੋ ਹੈ ਸੁਖੇਨ ਅਬਿ ਸੋਇ। ਕਯਾ ਬੂਝਹ,ਚਵੀਅਹਿ 
ਅਬਿ ਤੂਰਨ । ਲੇਹੁ _ਬਿਜੈ ਹੁਹਿ ਕਾਜ ਸੰਪੂਰਨ” ॥ ੩੦॥ ਸੁਨਿ ਮਸਲਤਿ 
ਕੋ ਨਿਜ ਸਾਥੀਨਿ । ਹਰਖਜਯੋ ਗਰਬਤਿ ਆਗਰਾ ਦੀਨਿ । “ਚਢਨਿ 

ਹੇਤੁ ਦੁੰਦਭਿ ਬਜਵਾਯੋ । ਗੁਲਕਾਂ ਬਹੁ ਬਰੂਦ ਬਰਤਾਯੋ ॥ ੩੧ ॥ ਜੋ 

ਜਿਸ ਚਹੀਅਹਿ ਸੋ ਸਭਿ ਦੀਜਹਿ । ਸੈਨਾ ਸਰਬ ਤਯਾਰ ਕਰਿ ਲੀਜਹਿ? । 
ਇਤ ਉਤ ਮਾਨਵ ਸ਼ੀਘੁ ਪਲਾਏ।ਹਤ ਤਜਾਰੀ ਦੁੰਦਭਿ ਬਜਵਾਏ ॥੩੨॥ 

ਸੈਨਾਪਤਿ ਸਭਿ ਨਿਕਟਿ ਹਕਾਰੇ । ਸਨਮਾਨਤਿ ਮ੍ਰਿਦ ਬਾਕ ਉਚਾਰੇ । 

ਸ਼ਸਤ੍ ਬਸਤ੍ਰ ਬਖਸ਼ੇ ਸਮੁਦਾਇ । “ਚਢਹੁ ਸਕਲ ਹੀ ਬਿਲਮ ਭੁਲਾਇ? 

॥੩੩॥ ਤਰਕਸ਼;ਤੋਂ ਮਰ,ਧਨੁਖ ਸੈਭਾਰੇਤੁਪਕ;ਤਮਾਂਚੇ ਗਜ਼ਬ ਗੁਜਾਂਰੇ'। 

ਗੁਲਕਾਂ ਗਨ, ਬਰੂਦ ਮਨ ਭਾਈ । ਲੇ ਲੇ ਸੁਭਟ ਤਜਾਰ ਸਮੁਦਾਈ ॥ 

੩੪॥ ਭਾਂਤਿ ਭਾਂਤਿ ਕੇ ਖੜਗ ਬਿਲੀਦੇ । ਮੁਸ਼ਟਨਿ ਲਿਪ ਚਾਮੀਕਰ 

ਬ੍ਰਿੰਦੇ' । ਬਹੁਤ ਮੋਲ ਕੀ ਸਿਪਰ ਸੈਭਾਰੀ । ਭਯੋ ਸਨੱਧਬੱਧ ਦਲ ਭਾਰੀ 
॥ ੩੫॥ ਅਬੁਦੁਲਖਾਨ ਅਧਿਕ ਉਤਸਾਹੂ। ਪਿਖਿ ਸੈ ਸੈਨਾ ਉਰ ਜੋਗ ਉਮਾਂਹੂ। 
-ਦਲ ਜੁਤਿ ਕਯਾ ਗੁਰ ਹਮਰੇ ਆਗੇ । ਗਹੈਂ' ਕਿ ਮਾਰਹਿੰ ਜੇ 

ਭਾਗੇ-॥੩੬॥ ਨਿਕਸਜੋ ਵਹਿਰ ਬੰਬ _ਬਜਵਾਈ । ਚਢੀ ਬਾਹਿਨੀ ਹੁਇ 

ਸਮੁਦਾਈ । ਜਥਾ ਘਣਾ ਪ੍ਰੇਰੀ ਬਡ ਪੌਨ । ਬਾਦਿਤ ਬਜਤਿ ਗਰਜਨਾ 
ਤੌਨ”॥ ੩੭ ॥_ਚਮਕਹਿੰ_ਸ਼ੱਸਤ੍_ਚੈਚਲਾ” ਮਾਨੋ । ਗੁਲਕਾਂ ਓਜ਼ੇ ਭਰੇ 

ਗਜ਼ਬ ਕਰਨ ਵਾਲੋਂ । "ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਠੀ ਨੂੰ ਸੋਨਾ ਲਗਾ ਸੀ। ਤੋਬਿਵੇਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਰੱਜਆਂ 
ਦੇ ਵੱਜਣ ਦੀ ਗਰਜ ਹੈ । ੧ਬਿਜਲੀ 1 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੨੯੧੮) ਰਾਸਿ ੬। ਅੱਸੂ ੩੦, 
ਮਹਾਨੋ । ਸਿੱਖਨਿ ਕੌ ਦਲ ੫ਾਕਕੋ ਖੇਤ।ਚਲੋ ਤਹਾਂ ਬਰਸਨ ਕੇ ਹੇਤੁ॥੩੮॥ 
ਗੁਰ ਕੇ ਬਾਨ ਬਿਪਰਜੈ ਵਾਯੂ' । ਜੋ ਸਨਮੁਖ ਚਲਿ, ਦੇਹਿ ਉਡਾਯੂ । 
ਚਲਜਯੋ ਬੇਗ ਕਰਿ ਲਸ਼ਕਰ ਭਾਰੋ । ਉਤਸਾਹਤਿ ਬੋਲਤਿ “ਗੁਰ ਮਾਰੋ” ॥ 
੩੯॥ ਭਏ ਸਗੁਨ ਮੰਦੇ ਅਵਿਲੋਕ । ਸਯਾਨੋ ਦਿਲ ਮਹਿੰ ਧਾਰਤਿ ਸ਼ੋਕ। 
ਸਮੁਖ ਬਾਯ", ਮ੍ਰਿਗ ਮਾਲ ਕੁਫੇਰੀ”। ਹਯ ਰੋਦਤਿ ਦਿਗ ਅੱਸ਼ਹ ਗੇਰੀ ॥ 
੪੦ ॥ ਸਿਰ ਪਰ ਬਾਯਸ; ਗੀਧ ਕ੍ਰਮਾਵੈ” । ਸ਼ਿਵਾ ਅੱਸ਼ਿਵਾ“ `ਪੁਕਾਰਤਿ 
ਆਵੇਂ ।ਗਿਰਹਿ ਅਚਾਨਕ ਚਾਲਤਿ ਘੋਰੇ । ਮਨ ਸੂਰਨਿ ਕੇ ਮਲਿਨ 
ਅਥੋਰੇਂ ॥ ੪੧ ॥ ਮਿਲਯੋ ਕਾਠ ਕੌ ਭਾਰ ਅਗਾਰੀ । ਖਰ ਬੋਲਯੋ, ਮ੍ਰਿਤੁ 
ਸੂਚਤਿ ਭਾਰੀ? । ਦੁੰਦਭਿ, ਨਾਦਤਿ ਅਲਪ ਮਲੀਨ । ਜਾਤਿ ਲਿਯੇ ਮਿਰ- 
ਤਕ ਸਭਿ ਚੀਨਾ॥ ੪੨॥ ਰਤਨ ਚੋਦ ਢਿਗ ਅਬਦੁਲ ਖਾਨ । ਕਰਮ 
ਚੋਦ ਚੇਦੂ ਸੁਤ ਜਾਨਬੂੜਤਿ“ਕਿਤਿਕ ਕੋਟ ਕਰਿ ਲੀਨ ?ਸੈਗ ਕਿਤਿਕ 
ਦਲ ਦੇਖਨਿ ਕੀਨਿ?? ॥੪੩॥ ਕਹਨਿ ਲਗੋ “ਕਯਾ ਤੁਮਰੇ ਆਗੇ ਸੈਂ 
ਜਾਨੀ ਮਨ, ਪਿਖ ਗੁਰੁ ਭਾਗੇ। ਆਟੇ ਬਿਖੈ ਲੋਨ ਅਨੁਮਾਨਾ । ਮਿਹਰ 
ਬੁਦਾਇ ਆ੫ ਪਰ ਜਾਨਾ? ॥੪੪॥ ਚਲਜੋ ਬੇਗ ਤੇ ਲਸ਼ਕਰ ਭਾਰਾਂ । ਜ੍ਯੋੱ 
ਸਲਿਤਾਪਤਿ ਤਜਜੋ ਕਿਨਾਰਾ” । ਉਛਰਜੋ ਬਡ ਤਰੈਗ ਜੁਤਿ ਜਾਵੈ। ਇਸ 
ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੋ ਨਦਰੀ ਆਵੈ ॥ ੪੫ ॥ ਜਰਾਸਿੰਧ ਜਨੁ ਮੀਤ“ ਬੁਲਾਯੋ। ਕਾਲ 
ਜਮਨ ਦਲ ਬਡ ਜੁਤਿ ਧਾਯੋ । ਹਰਿਗਵਿੰਦ'“ਪਰ ਲਰਨਿ ਸਿਧਾਵਾ।ਹਰਿ 
ਗੁਵਿੰਦ'"ਪਰ ਤਿਮ ਇਹ ਆਵਾ॥੪੬॥ ਚਲੈ ਬੀਰ ਦਸ ਪੰਚ ਹਜ਼ਾਂਰ”। 
ਪੁਸ਼ਰ ਤਰੈਗਨਿ ਪਰ ਅਸੁਵਾਰ । ਲਿਏ ਸਹੈਸ੍ਹ ਚਤੁਰ ਦਸ਼ ਜੋਧਾ । ਖਰ”” 
ਜਨੂ ਚਢਜੋ ਰਾਮ ਪਰਿ ਕੋੋਧਾ ॥੪੭ ॥ ਮਦਰਾਂ ਪਾਨ ਮਲੋਛ ਕਰੈਤੇ।ਕਹਿ 
ਕਹਿ ਅਥਦੁਲ ਖਾਨ ਸੁਨੌਤੇ । “ਕਹਾਂ ਗੁਰੂ ਅਬਿ ਦੇਹੁ ਬੜਾਇ । ਗਹੈ' 
ਤੁਰਤ ਕਯਾ ਜੈਗ ਮਚਾਇ ॥੪੮॥ ਕੋ ਅਬਿ ਅਟਕਹਿ ਲਰਹਿ ਅਗਾਰੀ । 

ਛਿਨ ਮਹਿੰ ਸ਼ੱਤ੍ਰਨਿ ਦੇਹਿ ਸੈਘਾਰੀ । ਹਮਰੀ ਸੈਨਾ ਬਡ ਸਵਧਾਨ । ਕੌਨ 

੧ਊਲਣੀ ਹਵਾ । “ਸਾਹਮਣੀਵਾਉ । ̀ਤੇ ਹਰਨਾੰ ਦੀ ਭਾਰ ਉਲਦੇ ਪਾਸਿਓਂ । "ਪਰੰਮੰਦੇ ਹਨ । 
ਪਗਿਦੜੀਆਂ ਅਮੰਗਲ ਰੂਪ । “ਬੰਹੁੰਤੇ ਮਲਿਨ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹਨ । “ਗਧਾ ਬੋਲਿਆ ਜੈਭਾਰੀ ਸੌਤ 
ਜਣਾਂਵਦਾ ਹੈ । "ਜਿਵੇ ਸਮੁੰਦਰ ਕਿਨਾਰੇ ਛੱਡਕੇ ਵਹਿ ਟੁਰੇ । ੯ਜਰਾਸਿੰਧੁ ਨੇ ਮਾਨੋ (ਆਪਣੇ) 
ਮਿੱਤ੍ੇ (ਕਾਲ ਯਮਨ) ਨੂੰ । "ਸ਼੍ਰੀ ਕਿਸ਼ਨ ਜੀ ਤੇ। "ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਤੇ । 
੧੧ਨੂਦਰਂ ਹਜ਼ਾਰ। "ਇਕ ਰਾਖਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਜੋ _ਰਾਵਨ ਦਾ ਡਰਾ ਸੀ ਤੇ ਪੰਚ ਬਣੀ ਦੇ 
ਫਿਕਾਣੇ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਮਾਰਿਆਂ ਸੀ । 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੨੯੧੮) ਰਾਸਿ ੬। ਅੰਸੂ ੩੧, 
ਅਰਹਿ ਆਗੇ ਇਨ ਆਨਿ!॥ ੪੯॥ ਜਥਾ ਸਗਰ" ਕੋ ਸਤ ਹੈਕਾਰੇ । 
ਗਿਨਹਿ ਨ ਕਾਹੂੰ ਅਵਨਿ ਮਝਾਰੇਪਲਕ ਉਘਾਰਨਿ” ਤੇ ਜਰਿ ਗਏ।ਤਥਾ 
ਮੂਢ਼ ਚਾਹਤਿ ਰਿਸਿ ਭਏ।੫੦॥ ਕਰਤੇ ਮਾਰ ਬਕਾਰਾਂ ਚਾਲੋ। ਪੀ ਸ਼ਰਾਬ 
ਕੋਤਿਕ ਮਤਵਾਲੇ । ਹਯਨਿ ਬਾਗ ਕਰ ਗਹੈ' ਕੁਦਾਵੈਂ। ਤੁਪਕ ਸੈਭਾਰਤਿ 
ਕਿਡਿਕ ਧਵਾਵੈਂ॥੫੧॥ਪਟਹਿ ਭੇਰਿ” ਰਣਸਿੰੜੇ ਬਜੇ,ਬਸੜ੍ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਜੁਤਿ 
ਜੋਧਾ ਸਜੇ । ਧੁਨਿ ਉਚੀ ਤੇ ਬਾਜਤਿ ਢੋਲ । ਭਟ ਮੁਦ ਧਰਤਿ ਪੁਕਾਰਤਿ 
ਬੋਲ॥੫੨॥ਚਲਯੋ ਪੰਥ ਲਸ਼ਕਰਤਬਿ ਐਸੇਗਿਰ ਪਰ ਬਰਖੇ ਤੇ ਹੜ੍ਹਜੋਸੇ 
ਦੁਹਰੀਚੋਬ ਦੁੰਦਭਿਨਿ ਪਰੀ । ਦੂਰਿ ਦੁਰਿ ਲਗਿ ਧੁਨਿ ਸੁਨਿ ਪਰੀ॥੫੩॥ 
ਪਹੁੰਚੇ ਆਨਿ ਰੁਹੇਲੇ ਤੀਗਕਲਮਲਾਂਤਿ“ਇਕਣੀ ਭਟ ਭੀਰ। ਸਭਿ ਮਹਿੰ 
ਸੂਬਾ ਅਬਦੁਲ ਖਾਨ । ਪਿਖਿ ਲਸ਼ਕਰ ਉਰ ਧਰਿ ਕਰਿ ਮਾਨ ॥੫੪॥ 
ਦਯੋ ਹੁਕਮ ਮੰਗਵਾਇਸਿ ਤਰਨੀ£ । ਪਾਰ ਸੈਨ ਸਭਿ ਤੂਰਨ ਕਰਨੀ । 
ਤਤਛਿਨ ਕੇਵਟ ਹੁਇ ਸਮੁਦਾਯਾ।ਲਸ਼ਕਰ ਕਰਯੋ ਪਾਰ,ਧਨਪਾਯਾ॥੫੫॥ 
ਵਿਤਿ ਸੀ ਲੂਰ ਪ੍ਰਭਾਪ ਸੂਰਜ ਫ੍ਰਿੰਥੇ ਖਸ਼ਟਮ ਰਾਨੇ ਅਥਦੁਲਖਾ<; ਸੂਬਾ ਅਰੂਚਨ' ਪ੍ਰਨੰਘ ਬਰਨਨੰ ਨਾਮ ਤ੍ਰਿੰਜਡੀ ਅੰਨੁ ॥ ੩੦ ॥ 

੩੧, [ਜੈਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ] । 
ਦੋਹਰਾ॥ ਕੋਸ ਰੁਹੇਲਾ ਜਬਿ ਰਹਜੋ ਠਾਂਢੋ ਅਬਦੁਲਖਾਨ । ਕਰੀ ਸੈਭਾਰਨਿ 
ਸੈਨ ਕੀ ਸੈਨਾਪਤਿ ਬਲਵਾਨ ॥ ੧ ॥ ਚੌਪਈ ॥ ਲਰਨਿ ਜੈਗ ਕੌ ਬਯੋਂਤ 
ਬਿਚਾਰਾਂ । ਪ੍ਰਿਥਕ ਪ੍ਰਿਥਕ ਦਲ ਭਾਗ। ਸੁਧਾਰ” । ਜਥੇਦਾਰ ਇਕ ਬੈਰਮ 
ਖਾਨ । ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਧਰਨਿ ਮਹਿ ਸੁਭਣ ਮਹਾਨ ॥ ੨ ॥ ਬਿੱਦਯਾ ਖੜਗ ਪ੍ਰਹਾ- 
ਰਨਿ ਕੇਰੀ । ਪਟੇ ਬਾਜ਼ਕੀ ਰੀਤਿ ਬਡੇਰੀ। ਏਕ ਹਜ਼ਾਰ ਸੈਗ ਦਲ ਕੀਨ॥ 
ਹੱਥਿਯਾਰਨਿ ਮਹਿੰ ਜੋ ਬਲ ਪੀਨ॥੩॥ਦਤਿਯ ਮੁਹੈਮਦ ਖਾਨ ਸੁਜਾਨਾ । 
ਬਿੱਦਕਾਂ ਬਾਨਨਿ ਬਿਖੈ ਮਹਾਨਾ। ਚਾਂ੫ ਕਠੋਰ ਐੱਚਿ ਜੋ ਮਾਰਤਿ । ਬਹੁ 
ਸ਼ੱਤ ਆਗੇ ਜਿਸ ਹਾਰਤਿ ॥ ੪॥ ਜੀਤੇ ਆਗੈ ਜੈਗ ਬਿਸਾਲਾ। ਬਲੀ 
ਅੰਧੋਂਕ ਅਰੁ ਪਿਖਹਿ ਕਰਾਲਾ।ਏਕ ਹਜ਼ਾਰ ਸੁਭਟ ਦਲ ਦੈ ਕੈ।ਸਾਵਧਾਨ 
ਹਿਤ ਲਰਿਬੇ ਕੈ ਕੈ ॥ ੫ ॥ ਤ੍ਰਿਤਿਯ ਖਾਨ ਬਲਵੇਡ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੈਪਰਹਿ ਜੁਧ 
ਤਬਿ ਕਰਹਿ ਘਮੰਡ੯। ਕਰਿ ਮਹਿ ਤੋਮਰ ਬੈਥਲਿਆਲੋ । ਏਕ ਹਜ਼ਾਰ 
ਇਕ ਰਾਜੇ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਸ ਦੇ ਸੱਠ ਹਜ਼ਾਰ ਪੁੱਤ੍ਰ ਸਨ, ਜੇ ਹੈਕਾਰ ਵਿਚ ਕਪਲ ਮੁਨੀ_ਦਾ 
ਅਪਮਾਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਸ੍ਰਾਪ ਨਾਲ ਭਸਮ ਹੋ ਗਏ। (ਕਪਲ ਮੁਨੀ ਦੀ) ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ਼, 
ਭਾਵ ਸਰਾਪ ਨਾਲ । “(ਮਾਨੋਂ) ਤਿਵੇ' ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਨ । "ਫੇਰੀਆਂ । “ਗੁਰਬਲ ਕੁਰਬਲ ਕਰਦੀ। 
$ਬੋੜੀ । “ਦਲ ਦੇ ਹਿਸੇ ਕੀਤੋ ਸੁਵਾਰ ਕੇ । ਦਬੜਾ ਬਲਵਾਨ । ੯ਘਮਸਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ । 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੨੯੨੦) ਰਾਸਿ ੬। ਅਸੂ ੩੧. 

ਕਰਜੋ ਜਿਸ ਨਾਲੋ ॥ ੬ ॥ ਦੌਥੋ ਅਲੀਬਖਸ਼ ਬਡਿ ਬੀਰ । ਤੁਪਕ ਚ਼ਲਾ- 

ਵਹਿ ਜੋ ਧਰਿ ਧੀਰ। ਨਵਰ" ਤਯਾਰਿ ਕਰਿ ਕਰਿ ਜਿਸ ਦੇਤਿ । ਛੋਰਤਿ 

ਜਿਤਿਕ ਸ਼ੱਤ ਹਤਿ ਲੇਤਿ।੭॥ਚਲੀ ਤੁਪਕ ਜਿਸ ਛੂਛ ਨ ਜਾਇ।/ਬਿਦਤਿ 

ਲਖਹਿੰ ਜੋਧ ਸਮੁਦਾਇ । ਸੁਭਟ ਇਮਾਮ ਬਖਸ਼ 3 ਗਿਨਿ ਪੰਚ। ਆਯੁਧ 

ਬਿੱਦਕਾ ਜਿਨ ਬਹੁ ਸੈਚਿ” ॥ ੮ ॥ ਹਯ ਅਰੂਵਿ੍ਬੇ ਵਿੱਦ੍ਯਾ ਮਹਾਂ । ਰਣ 

ਮਹਿ ਫੇਰਤਿ .ਇਭਿ ਉਭਿ ਚਹਾ।ਪੰਚ ਹਜ਼ਾਰ ਪੰਚਿ ਕੇ ਸੈਗ। ਕਰਿ ਸੁਚੇਤ 

ਦੀਨੇ ਹਿਤ ਜੋਗ ॥੯॥ ਅਬਿਦੁਲ ਖਾਂ ਕੇ ਨੰਦਨ ਦੋਇ। ਆਯੁਧ ਬਿੱਦਜਾਂ 

ਜਾਨਹਿੰ ਜੋਇ । ਨਬੀਬਖੁਸ਼ ਜੇਠਾ ਸੁਤ ਅਹੈ । ਦੁਤਿਯ ਕਰੀਮ ਬਖਸ਼ 
ਲਘੁ ਕਹੈਂ ॥।੧੦॥ ਅਲੀਕਾਰ ਜਿਨ ਚਾਮੀਕਰ ਕੇ । ਜਬਰ ਜਵਾਹਰ 

ਜ਼ੇਵਰ ਜ਼ਰ ਕੇ । ਜਿਨ ਕੇ ਤਰੈ ਤੁਰੰਗ ਬਹੁ ਮੋ । ਨਟ ਜਿਮ ਫਾਂਦਭਿ 

ਇਤ ਉਤਿ ਡੋਲੇ ॥੧੧॥ ਦੋਇ ਸਹੈਸੂ ਏਕ ਸੈਗ ਕਰਿਕੈ/ਹਤਹੁ ਰਿਪੁਨਿ 

ਕੌ ਓਜ ਸੈਭਰਿਕੈ? । ਜੁਗਮ ਹਜ਼ਾਰ _ਦੁਤਿਯ ਸੈਗਿ ਦੀਨੇ। ਸਾਵਧਾਨ 
ਹ੍ਰ ਕੈ ਰਿਸ ਭੀਨੋ ॥ ੧੨॥ ਖਸ਼ਟ ਸਹੈਸ੍ਰ ਆਪਨੇ ਸੈਗ । ਅਬਦੁਲ ਖਾਨ 
ਰਖੇ ਹਿਤ ਜੈਗ । ਇਮ ਸੁਭਟਨਿ ਕੋ ਕਰਜੋ ਬਿਭਾਗ!। ਹਿਤ ਸੈ 
ਧਾਰਿ ਅਨੁਰਾਗ॥੧੩॥ਇਤ ਸਤਿਗੁਰੁ ਕੇ ਢਿਗ ਸੁਧਿ ਆਈ। “ਕਾ ਬੈਠੇ 
ਸੋਝੀ ਨਹਿ ਕਾਈ । ਦਸ ਅਰੁ ਪੰਚ ਸਹੱਸ੍ਰੇ ਜੋਧਾ । ਚਢਿ ਆਯੋ ਤੁਮ ਪਰ 
ਕਰਿ ਕ੍ਰੋਧ ॥ ੧੪॥ ਟੋਲ ਅਸ਼ਟ ਬਾਂਧੇ ਸਮੂਦਾਈ । ਚ ਆਏ; ਅਬਿ 
ਪਰਹਿ ਲਰਾਂਈ । ਹੂਜਹੁ ਤਯਾਰਿ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਸੈਭਾਰੋਜ਼ੀਨ ਤੁਰੈਗਨਿ ਤੂਰਨ 

ਡਾਰੋ॥੧੫॥ਸਨਿ ਸਤਿਗੁਰੁ ਤਬਿ ਬਾਕ ਉਚਾਰੇ। €ਹਨਹੁ ਸ਼ੀਘ ਹੀ ਚੋਬ 

ਨਗਾਰੇ । ਸੱਜੀ ਸੁਭਟ ਸਕਲ ਹੁਇ ਜਾਓ”। ਗਹਿ ਗਹਿ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਮੋਹਿ 
ਢਿਗ ਅਓ? ॥ ੧੬ ॥ ਸੁਨਿ ਗੁਰੁ ਹੁਕਮ ਜੈਗ ਕੋ ਜਾਨਾ। ਸੁਭਟ ਸ਼ਸਤ੍ਰ 

ਗਹਿ ਭੇ ਸਵਧਾਨਾ । ਜੱਟੂ ਗਹਿ ਤੁਢੌਗ ਤਬਿ ਆਯੋ । ਪਿਥਿ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ” 
ਗੋਵਿੰਦ' ਅਲਾਯੋ ॥੧੭॥ 'ਲੋਹੁ ਸੈਂਗਿ ਜੁਗ ਸ਼ਤ“ ਅਸੁਵਾਗ ਖਰੇ ਅਗਾਰੀ 
ਹੋਹੁ ਸੈਭਾਰੁ । ਰਾਖਹੁ ਤੁਪਕ ̀ ਤਜਾਰਿ ਕਰਿ ਸਾਰੀ । ਪਰੈ ਨੋਰ ਦਿਹੁ ਇਕਿ 
ਵਿਰਿ ਮਾਰੀ? ॥੧੮॥ਪੁਨ ਕੱਲਜਾਨੇ ਕੀ ਦਿਸ਼ਿ ਹੇਰਾ। ਸੌ ਅਸੁਵਾਂਰ ਦੀਨ 

ਤਿਸ ਬੇਰਾ। “ਤਾਤਕਾਲ ਤੋਰੇ ਸੁ ਲਗਾਵਹੁ । ਹਤਹੁ ਤਵੈਗੇਂ ਆਪ 
ਬਚਾਵਹੁ” ॥੧੯॥ ਪੁਨ ਠਾਨੋ ਇਕ ਆਯੁਧ ਧਾਰੀ ਸ਼ੱਤ੍ਰ ਪ੍ਰਹਾਰਨਿ ਮੰਹਿ 

"ਨੌਕਰੁ। "ਧਾਰੀ ਹੈ । ਵੋਵੌਡ । ₹ਸਾਰੇ ਸੂਰਮੇ ਸਜਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇ । “ਦੇ ਸੇ । 



ਗੁਰ ਪੁਰਭਾਪ ਸੂਰਜ ! ( ੨੬੨੧) _ ਰਾਸਿ ੬। 
ਡਰੀ ਵਜ ਕੇ ਸੈਗ ਤੀਨ ਸੈ ਕੀਨੇ। “ਹਤਹ ਮਲੋਛਨਿ ਗਲ 

ਪੀਨੇ? ॥੨੦॥ ਬਹੁਰ ਪਿਰਾਗਾਂ ਚਲਿ ਕਰਿ ਆਯੋ । ਕ੍ਰਿਪਾ ਦ੍੍ਸ਼ਟਿ ਤੇਂ ਗੁਰੁ 
ਦਰਸਾਯੋ । ਕਰੇ ਪੰਚ ਸੈ ਸੂਰਾ ਸੈਗ । ਕਹਜੋ ਕਿ “ਰੋਕਹੁ ਆਗਾ 
ਜੈਗ॥ ੨੧॥ । ਸਨਮੁਖ ਮਬਰਾਂ ਦੇਖਨਿ ਕਰਜੋ । ਮਹਾਂ ਬੀਰ ਬਡਿ ਆਯੁਧ 
ਧਰਜੋ । ਤਾਂਕੇ ਸੈਗ ਚਾਰ ਸੈਘੋਰਾ। ਕਹਜੋ “ਹਤਹ ਤੁਰਕਨਿ, ਦਿਹੁ ਮੋਰ” 
॥ ੨੨॥ ਗੁਰੂ ਨਿਕਟ ਪੁਨ ਜਗਨਾ ਖਰਜੋ । ਕ੍ਰਿਪਾ ਧਾਰਿ ਤਿਸ ਓਰ 
ਨਿਹਰਜੋ । ਤਿਸ ਕੇ ਸੈਗ ਸੁਭਟ ਸੌ ਕਰੇ//ਹਤਹੁ ਤੁਵੈਗ ਸ਼ੱਤ ਅਰਿ ਪਰੇ! 
੨੩॥ਪਰਸਰਾਮ ਸ਼ਕਤੂ ਦੁਇ ਆਏ । ਤਰਕਸ਼ ਧਨੁਖ ਸਰੋਂ)ਰ ਸਜਾਏ। 

ਜਿਨ ਕੇ ਬਾਨ ਗਿਨੇਂ ਭਟ ਮਾਂਹੀ'। “ਹਤਹਿੰਂ ਸ਼ੱਤ ਸੋ ਬਾਚਤਿ ਨਾਂਹੀ?॥ 
੨੪ ॥ ਪਰਸਰਾਮ ਸੈਗ ਦੋ ਸੈ ਦੀਨੋ । ਸ਼ਕਤੂ ਕੌ ਗੁਂਰੁ ਨਿਜ ਸੈਗ ਲੀਨੋ । 
ਮੋਲਕ, ਜਾਂਤੀ ਮਲਕ; ਅਨੰਦਾਂ । ਬਿਧੀਆ ਆਦਿਕ ਬੀਰ ਬਿਲੀਦਾ ॥ 
੨੫ ॥ ਿਹ ਸਭਿ ਰਾਖੇ ਅਪਨੇ ਸੈਗ । ਕਰਿਬੇ ਹੇਤੁ ਰਿਪੁਨਿ ਸੋਂ ਜੈਗ। 
ਟੋਲ ਅਸ਼ਟ ਜਿਮ ਤੁਰਕ ਬਨਾਏ।ਸੁਨਿ ਕਰਿ ਅਪਨੇ ਤਥਾ ਚਢਾਏ॥੨੬॥ 
ਇਤਿ ਸਤਿਗੁਰ ਨਿਜ ਕੀਨਸਿ ਤਯਾਰੀ। ਜ਼ਾਵਤ” ਤੁਰਕਨਿ ਦੇਨਿ 
ਅਗਾਰੀ।ਸਿਪਰਨਿ ਕੇ ਬਡ ਹੋਹਿ ਰਕੇਬਤੀਰਨਿ ਖਪਰੇ ਮਨਹੁੂੰ ਜੁਲੇਬ” 
॥੨੭॥ ਤਰਵਾਰਨ ਘੇਵਰ ਸਮ ਜਾਨਿ । ਤੋਮਰ ਕੇ ਫੁਲ ਬਰਫੀ ਮਾਨਿ । 

ਅਨਗਨ ਗੁਲਕਾਂ ਸ਼ੱਕਰਪਾਰੇ । ਜੋਧਾ ਬ੍ਰਿੰਦ ਪਰੋਸਨ ਹਾਰੇ ॥ ੨੮॥ ਤਬਿ 
ਭੇਜਨੋ ਨਰ ਅਬਦੁਲਖਾਨ । 'ਗੁਰੂ ! ਪਲਾਂਵਹੁ ਤਜਿ ਕਰਿ ਥਾਨ । ਸਭਿ 
ਅਪਰਾਧ ਮਿਟਹਿ, ਚਲਿ ਜਾਓ।ਭਲੌ ਨ ਨਿਤ ਉਤਪਾਂਤ ਉਠਾਓ? ॥੨੯॥ 
ਆਯਹੂ ਦੂਤ ਗੁਰੂ ਕੋ ਤੀਰ । ਦੇਖਤਿ ਭਯੋ ਤਯਾਰ ਭਟ ਭੀਰ। ਖਰੇ ਹੋਇ 
ਕਰਿ ਬੈਦਨ ਕੀਨ । “ਅਬਦੁਲਖਾਨ ਸੇਦੇਸ' ਦੀਨਿ ॥ ੩੦ ॥-ਨਾਹਕ 
ਤੁਮ ਘੇਰੜ ਕੋ ਮਾਰਾਂ । ਭੂਮਿ । ਛੀਨਿ ਕਰਿ ਕੋਟ ਉਸਾਰਾ। ਕਿਹ ਸੋਂ ਬੂੜਿ 
ਕੀਨਿ ਇਹ ਕਾਂਜ ਊ । ਲੀਨਸਿ ਪ੍ਰਥਮ ਸ਼ਾਹੁ ਕੌ ਬਾਜ ॥ ੩੧ ॥ ਗਾਦੀ 
ਫਕਰਨਿ ਕੋਰ ਤੁਹਾਰੀ । ਕਯੋਂ ਰਾਜਨਿ ਸਮ ਰੀਤੀ ਧਾਰੀ ?ਤ੍ਰਾਸ ਨ ਧਰੋ 
ਕਿਸੀ ਕੋ ਮਨ ਮੈਂ । ਸਨਮੁਖ ਹੋਤਿ ਸ਼ਾਂਹੁ ਸੋ ਰਨ ਮੈਂ ॥੩੨॥ ਛਿਮੈ 
ਸਕਲ ਅਪਰਾਧ ਤੁਮਾਰੇ । ਤਜਹੁ ਗ੍ਰਾਮ ਕੋ ਜਾਹੁ ਪਧਾਰੇ । ਨਾਂਹਿ ਤ ਮੈ' 

“ਸੂਰਮਿਆਂ ਵਿਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਣ ( ਸੋਉਂ ) ਗਿਣੇ ਭਾਵ ਸਲਾਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ.....। “ਭੋਜਨ 

[%; ਜ਼ਿਆਫ਼ਤ=ਮਹਿਮਾਨੀ ਖਾਣਾ] । “ਬਾਲ । “ਤੀਰਾਂ ਤੋ ਖਪਰਿਆਂ ਦੇ ਮਾਨੋ ਜਲੋਬ। 



%। ਗੁਰ ਪੂਤਾ੫ ਮੂਚਜ । ( ੧੯2੧ ) ਰਸ ੬ । ਅਸੂ ੩੧ 

ਆਯਹੁ ਦਲ ਜੋਰ । ਸੁਨਿ ਅਪਰਾਧ ਆਪ ਕੀ ਓਰ॥੩੩॥ ਪਠਨਟਾ ਪੂਰਬ 
ਕੋ ਸਭਿ ਲੈ ਹੋਂ । ਛੀਨ ਬਾਜ ਹਜ਼ਰਤ ਕੋ ਦੈ ਹੋਂ । ਤੁਮ ਕੋ ਗਹਿ ਲੈ ਚਲਿ 
ਹੋਂ ਜੀਵਤਿ । ਕੌਨ ਬਡਾਈ ਮੈਂ ਥਿਰ ਥੀਵਤਿ"॥ ੩੪ ॥ ਦਸ ਅਰ ਪੰਚ 
ਹਜ਼ਾਰ ਸੁ ਜੋਧਾ । ਆਵਤਿ ਉਮਡਜੋ ਦਲ ਕਰਿ ਕੋਧਾ । ਮਾਰੇ ਜਾਹ ਕਿਧੋ' 
ਗਹਿ ਲੈ ਹੈ' । ਪੁਨ ਉਪਾਉ ਛੂਟਨਿ ਨਹਿੰ ਪੈਹੈਂ-॥੩੫॥ ਸੁਨਿ ਸੀ ਹਰਿ- 
ਗੋਵਿੰਦ ਰਿਸਾਏ । ਸੈਗ ਦੂਤ ਕੇ ਬਾਕ ਅਲਾਏ । ਾਜਹਿੰ ਗੀਦੀ ਹੋਹਿ 
ਗਵਾਰ । ਹਮ ਜੀਤਹਿੰਗੇ ਜੈਗ ਜੁਾਰ॥ ੩੬॥ ਸ਼ਾਹੁ ਜਹਾਂ ਤੁਮਰੋ ਹੈ 
ਸ਼ਾਹੂ । ਹਮਰੋ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਅਲਾਹੂ । ਗਹਜੋ ਜਾਇ ਕੌ ਮਾਰਯੋ ਜਾਇ” । 
ਜਾਨਯੋ ਜਾਇ ਬਿਲਮ ਨਹਿ ਕਾਇ॥੩੭॥ ਮੀਰੀ ਅਰੁ ਪੀਰੀ ਜਗ ਦੋਇ। 
ਗਾਦੀ ਤਖਤ ਲਿਏ ਹਮ ਸੋਦਿ । ਜੈਗ ਸੈਗ ਸਦ ਕਾਮ ਹਮਾਰਾਂ । ਮਾਰਹਿਂ 
ਸ਼ੱਤ੍ਰਨਿ ਬਧਜੋ ਅਖਾਰਾ ॥੩੮॥ ਜਿਸ ਮਗ ਭੇਜਯੋ ਮੁਗਲਸਖਾਨ । ਤਹਿ 
ਕੋ ਤੁਮ ਅਬਿ ਚਹਿਸਿ ਪਯਾਨ । ਸ਼ੱਤ ਬਧਨ ਕੋ ਨਹਿੰ ਅਪਰਾਧੂ । ਹੋਡਿ 
ਦੋਸ਼ ਜਹਿੰ ਦੁਖ ਲਹਿ ਸਾਧੂ ॥੩੯॥ ਤੁਸੇਰੇ ਹਤਨਿ ਹੇਤੁ ਉਤਪਾਂਤ। ਹੋੜਿ 
ਆਪ ਹੀ ਨਹਿ ਮਿਣ ਜਾਤਿ। ਬਹੁ ਘੇਰੜ ਕੋ ਹਮ ਸਮੁਝਾਵਾ । ਪ੍ਰੇਰਯੋ 
ਕਾਲ ਨਜ਼ੀਂ ਮਨ ਲਯਾਵਾ ॥੪੦॥ਹਮ ਨੇ ਕੌਨ ਦੁਰਗ ਅਬਿ ਪਾਯੋ। ਚਾਰਿ 
ਦਿਵਸ਼ ਬਿਸਰਾਮ ਬਨਾਯੋ । ਚਢਿ ਕਰਿ ਆਏ ਸਕਾਨ ਨ ਕਰੀ?। ਤਊ 
ਛਿਮਾਂ ਹਮ ਤੁਮ ਪਰ ਧਰੀ ॥੪੧॥ ਚਲੇ ਜਾਹ ਜੇ ਚਹਹੁ ਜਿਠਾਈ। ਨਾਂਹਿ 
ਤ ਲਖਹੁ ਮ੍ਰਿਤੂ ਨਿਯਰਾਈ#-। ਕਹਹੁ ਦੂਤਿ ! ਇਮ ਅਬਦੁਲਖਾਨ ।- 
ਜੇ ਮਿਲਿਬੋ ਚਹਿ ਮੁਗਲਸਖਾਨ” ॥ ੪੨॥ ਤੋਂ ਚਲਿ ਆਉ ਨ ਰੋਕਹਿ 
ਕੋਈ । ਜੇ ਹਫਿ ਜਾਹੁ ਤ ਜੀਵਨ ਹੋਈ । ਦੋ ਮਹਿ ਇਕ ਨਿਰਨੈ ਕਰਿ 
ਲੀਜੋ । ਲਰਹਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹੁਇ, ਹਟਿਬੇ ਜੀਜੈ-?॥ ੪੩ ॥ ਸੁਨਿ ਸਿਰ ਧੁਨ 
ਗਮਨਜੋ ਤਬਿ ਦੂਤਿ । ਦੇਖਕੋ ਗੁਰ ਢਿਗ ਜਥਾ ਕਸੂਤ" । ਅਬਦੁਲਖਾਨ 
ਜਾਇ ਸਮੁਝਾਯੋਂ । ਕਹਜੋ ਨ੍ਰਿਕੈਂ ਜਿਮ, ਤਥਾ ਅਲਾਂਯੋ ॥ ੪੪ ॥ “ਸੁਪਨੇ 
ਭੀ ਜਿਮ ਡਰਤਿ ਨ ਸ਼ੇਰ । ਡਿਮ ਹੇਰਯੋ ਗੁਰ ਬਡੋ ਦਲੋਰ । ਸ਼ਾਹੁ ਆਦਿ 
"ਕਿਸ ਵਡਿਆਈ ਵਿਚ ਟਿਕਿਆ ਬੈਠਾ ਹੈਂ; ਭਾਵ ਮਾਣ ਨਾਂ ਕਰੋ ਵਤਿਆਈ ਨਹੀਂ ਗੰਹਣੀ। 
“ਕੋਣ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ (ਤੇ ਕੌਣ) ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ! ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਮਿਟ 
ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ । "(ਤੁਸੀਂ ਬਦ) ਚੜ੍ਹ ਆਏ ਹੋ ( ਕੁਬ) ਪਫਾਣ ਨਾਂ ਕੀਤੀ । ਭਾਵ ਚੜ੍ਹਾਈ ਤੋ 
ਪਹਿਲ ਤਹਕੀਕਾਤ ਨਾ ਕੀਤੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦੀ । “ਵਡਿਆਈ । ਭੰਨਜ਼ ਟੇੜੇ ਆਈ ਹੈ । “ਭਾਵ 
ਜੇ ਮਰਨਾਂ ਢਾਮੰਦੇ ਨੋ 'ਜਿਸ਼ਤਹਹਾਂ ਦੀ ਪੂਤਿਕੂਲ ਦਸ਼ਾ । "ਜਿਵੇਂ (ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ) ਨਿਰਭੇ ਕਿਹ ਸੀ 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੨੯੨੩) ਰਾਸਿ ੬। ਅੰਸੂ ੩੨. 

ਸੁਬੇ 'ਉਮਰਾਏ । ਤਨਕ ਤਾਸ ਕਿਸ ਤੇ ਨਹੈ ਪਾਏ ॥ ੪੫॥ ਤਯਾਰ ਲਰਨ 
ਰਨ ਕੌ ਬਨਿ ਰਹਜੋ । ਡਰੇਤਿ ਨ; ਟਰਤਿ ਨ;ਸਭਿ ਬਿਧਿ ਕਹਯੋ'। ਸੁਨਿ 
ਕਰਿ ਕੋਪਕੋ ਅਬਦੁਲਖਾਨ। ਜੋਰ ਕ੦ਨਿ ਕੋ ਭਾ ਸਵਧਾਨ ॥੪੬॥ ਚਲੋ 
ਸਮੁਖ ਥੋਂਸੇ ਧੁੰਕਾਰੇ । ਬਾਦਤਿ ਅਪਰ ਬਜੇ ਧੁਨਿ ਭਾਰੇ। ਸ਼ਲਖ ਤਵੈਗਨਿ 
ਸਮੁੱਖ ਚਲਾਈ । ਉਠਜੋ ਧੂਮ ਰਜ ਜੁਤਿ ਸਮੁਦਾਈ ॥੪੭॥ ਸੈਨ ਕਿਥੋਂ 
ਘਟਾ ਚਢਿ ਆਈ । ਧੁਖੰਹਿ ਪਲੀਤੇ ਛਫਾ ਸੁਹਾਈ । ਕਰਕਤਿ ਗਜ 
ਗਿਰਤਿ ਬਹੁ ਬਾਂਰੀ" । ਕਾਤੁਰ ਸਰਪ ਸੁਕਚ ਡਰ ਭਾਰੀ” ॥ ੪੮ ॥ ਮੋਰ 
ਸੂਰਮਾ ਸੁਨਿ ਹਰਿਖਾਏਗੁਲਕਾਂ ਜਨੁ ਕਰਕ” ਬਰਖਾਏ । ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੁ ਤੀਰ 

ਸਮੀਰ ਬਹੇ ਬਿਨ” । ਤਿਸੀ ਰੀੜਿ _ਦੀਖਤਿ ਹੈ ਬਨਿ ਠਨਿ“॥ ੪੯॥ 
ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ ਖਸ਼ਟਮਿ ਰਾਸੇ ਅਬੁਦੁਲ ਖਾਨ ਆਗਵਨਾ' ਪ੍ਰਸੇਗ ਬਰਨਨੇ ਨਾਮ ਏਕ ਤ੍ਰਿੰਸਡੀ ਅੰਸੂ-। ੩੧ ॥ 

੩੨, ਪਰ ਜੇਂਟੂ; ਮੁਹੈਮਦ ਖਾਨ ਬੱਧ] । 
ਦੋਹਰਾ ॥ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਹਰਿਗੋਵਿੰਦ ਜੀ ਮਹਾਂ ਧੀਰ ਬਲਬੀਰ । ਭਏ ਅਰੂਢਨ 

ਤੁਰੰਗ ਪਰ ਲਸ਼ਕਰ ਪਿਖ੍ਯੋ ਅਭੀਰ” ॥ ੧॥ ਚੌਪਈ ॥ ਟੋਲ ਅਸ਼ਟ ਜਿਨ 
ਬੈਧਨ ਕਰੇ। ਕੁਛ ਬਾਵੈਂ ਕੁਛ ਦਾਏ' ਧਰੇ। ਆਗੈ ਅਰੁ ਪਾਛੈ ਨਿਜ ਕੀਨ । 

ਆਪ ਬੀਚ ਆਵਤਿ ਬਲ ਪੀਨ ॥ ੨॥ ਤਿਮ ਟੋਲਨਿ ਕੇ ਆਗੇ ਟੋਲਿ। 

ਕਰੇ ਆਪਨੇ ਸਤਿਗੁਰੁ ਬੋਲਿ । “ਡੇਰਾ ਤਜੀਅਹਿ ਕਰਹੁ ਪਿਛਾਰੀ । ਸ਼ਲਖ 
ਪ੍ਰਹਾਰਹੁ ਹੋਹੁ ਅਗਾਰੀ ॥੩॥ ਨਿਜ ਨਿਜ ਟੋਲਿ ਬਿਥੈ ਥਿਰਿ ਰਹੀਯਹਿ। 
ਵਧਿ ਬਹੁ ਆਗੈ ਹਤਨਿ ਨ ਕਹੀਯਹਿ । ਸੇਨਾਂਪਤਿ ਸਭਿ ਕੋ ਸਮੁਝਾਏ । 

ਆਗੇ ਚਲੋ ਸੂਰ ਉਮਡਾਏ॥੪॥ ਸ਼੍ਰ ਗੁਰੁ ਸਭਿ ਕੇ ਬੀਚਿ ਬਿਰਾਜੈ'। ਮਨਹੁ 
ਸੁਰਨਿ ਮਹਿ ਸੁਰਪੜਿ ਛਾਜੈ । ਕੈ ਜਾਦਵ ਮਹਿ ਹਰਿਗੋਵਿੰਦ? । ਤਿਮ 
ਸਿੱਖਨਿ ਮਹਿ ਹਰਿ ਗੋਵਿੰਦ ॥ ੫ ॥ ਧਨਖ ਕਠੋਰ ਹਥ ਮਹਿ ਧਾਰਾਂ । ਕੋ 

ਨਹਿੰ ਐੱਚ ਸਕਹਿ ਬਲਿ ਭਾਰਾ । ਤੀਛਨ ਭੀਛਨ ਈਛਨ ਦੇਖਿ । ਖਪਰੇ 
ਤਰਕਸ਼ ਕਰਯੋ ਅਸ਼ੇਖ ॥ ੬ ॥ ਅਪਰ ਨਿਖੰਗ” ਸੈਗ ਉਚਵਾਏ। ਜਥਿ 
ਚਹੀਅਹਿ ਲੋ' ਤੁਰਤ ਚਲਾਏ । ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰੇ ਕਰਿਵਾਏ । ਸਿੱਖੜਾਂ ਕੌ 
"(ਕੜਕੜ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ) ਬਿਜਲੀ ਕੜਕੰਦੀ ਹੈ, (ਗੋਲੀਆਂ) ਬਹੁਤ ਡਿਗ- 
ਦੀਆਂ ਹਨ (ਜਿਵੇਂ) ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ । [ਬਾਰੀ=ਪਾਣੀ/ ਮੀਂਹ] ।“ਸਰਪਾਂ ਗੂ ਰੂਪ ਕਾਇਰ ਬਹੁਤੇ 
ਡਰ ਨਾਲ ਸੈਕੁਚਦੇ ਹਨ । =ਗੜੇ । ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਾਣ ਰੂਪ ਪੌਣ ਚਾਲੇ ਬਿਨਾਂ । “ਬਣਾਉ 
ਤਣਾਉ । $ਬਹਾਦੁਰ (ਗੁਰੂ ਜੀ ਠੇ)। (ਅ) (ਅਪਣੇ) ਲਸ਼ਕਰ ਨੂ ਦਲੇਰ ਡਿੱਠਾ । “ਸ਼੍ਰ ਕਿਸ਼ਨ 

ਜੀ। 'ਤ੍ਰਿੱਖੇ ਤੇ ਭਜਾਨਕ (ਖਪਰੇ ਤੀਰ) ਅੱਖਾਂ ਨਨਨ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਰਾ ਤਰਕਸ਼ ਫ਼ਰ ਲਿਆ 
[ਸੈਸ: 9ਤੀਕਜਣ=ੜ੍ਰਿੱਧ । । ਭੀਖ਼ਣ=ਫ਼ਕਨਕ । ਈਕਕਨ=ਅੱਖ] ' ਦੰਹੋਰ ਭੱਥੇ। 



ਸਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ ! ( ੨੯੨੪ ) ਰਾਸਿ ੬। ਸੱਸੂ ੩੨. 

ਦੇ ਦੈ ਘਰਿਵਾਏ ॥ ੭ ॥ ਸਿਪਰ ਬਿਸਾਲ ਧਰੀ ਭੁਜਮੂਲ" । ਸਵਾ ਪਾਂਚ 
ਸਿਰ ਕੋ” ਜਿਸ ਵੂਲ । ਖੜਗ ਖੇਤ ਕਰ ਬਾਮੇ ਧਰਨੀ” । ਪਦ ਸੋਂ ਵਾਂਦਨਿ 
ਰਿਪੁ ਤੇ ਜਰਨੀ£ ॥੮॥ਚੈਦ੍ਹਾਸ ਦੌਰਾ ਖਰ ਧਾਰਾ”। ਦੀਰਘ ਹੁਤੋ ਦਿਪਤਿ 
ਗਰ ਧਾਰਾਂ । ਦੇਕ ਹਾਥ ਮਹਿ ਬਾਗ ਉਠਾਏ” । ਦੁਸ਼ਮਨ ਦਲ ਦਿਸ 
ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਿ ਚਲਾਏ ॥੯॥ਜੱਟੂ ਗਯੋ ਸੇਨ ਲੈ ਸੈਗਿ । ਤੁਪਕ ਪ੍ਰਹਾਰਤਿ ਛੇਰਜੋ 
ਜੋਗ । ਠਹਾਂ ਠਹੀ ਬੈਦੂਕਨਿ ਹੋਈ । ਫੇਰਤਿ ਹਯ ਬਡ ਜੋਧਾ ਜੋਈ ॥ 
੧੦॥ਨਿਕਸਿ ਗੋਲ#ਤੇ ਲਰਤਿ ਅਗਾਰੀ । ਤੁਰੰਗ ਧਵਾਇ ਤੁਵੈਗ ਪ੍ਰਹਾਰੀ । 
ਜੱਟੁ ਕਰਯੋ ਨੋਰ ਜਿਸ ਕਾਲਾ । ਲਾਗਤਿ ਗੁਲਕਾਂ ਰਿਦੇ ਕਰਾਲਾ ॥ ਕ੧॥ 
ਪਾਧੜੀ ਛੰਦ ॥ ਬਹੁ ਵਧ੍ਯੋ ਅਧਿਕ ਜੱਟੂ ਸੁ ਬੀਰ । ਤਿਹ ਦੇਖਿ ਮੁਹੈਮਦ 
ਖਾਨ ਧੀਰ । ਲੋ ਸੈਗ ਸਹੱਸ੍ਰੈ ਅੱਗ ਚਾਲਿ । ਤਯਾਰੀਤਿ” ਤੁਪਕ ਨਾਦਤਿ 
ਕਰਾਲ ॥ ੧੨॥ ਲਗਿ ਗਿਰਤਿ ਸੁਭਟ ਘਾਇਲ ਘੁਮੰਤਿ । ਕਰਿ ਮਾਰ 
ਮਾਰ ਉਪਰ ਪਰੈਤਿ । ਕੁਛ ਢਰਮੋ ਭਾਨੁ ਤਬਿ ਦੋਸ ਮੱਧ" । ਭਿਰ ਪਰੇ 
ਸੂਰ ਚਹਿਂ ਜੀਤ ਜੁੱਧ॥ ੧੩॥ ਕੜਕੌਤਿ ਦੀਹ ਛੁਟਕੌਤਿ ਜ੍ਰਾਲ੯ । ਕਸਿ- 
ਧਤਿ" ਬਹੁਰ ਬਾਰੂਦ ਡਾਲਿ। ਛਣਕੰਝ਼ਿ ਲਗਤਿ ਗਜ ਵੇਰਿ ਫੇਗਿਗੁਲ- 
ਕਾਂਨਿ ਠੋਕਿ ਰਿਪੁ 3 ਹੇਰਿ ਹੇਰਿ ॥੧੪॥ ਸ਼ਿਸਤ" ਤੋਰਾ ਸੁ ਜੋਰਿ। 
ਧੁਖਿਯੈਤਿ ਪਲੀਤ ਠੌਰਿ ਠੌਰਿਬਹ ਸ਼ਬਦ ਤੜਾਂ ਭੜ ਹੋਨਿ ਲਾਗਿ। ਛੁਟਿ 
ਗੁਲਕਾਂ ਜ੍ਰਾਲਾ ਜਾਗਿ ਜਾਗਿ ॥ ੧੫॥ ਬਡਿ ਉਠਯੋ ਧੂਮ ਲਿਯ ਗਗਨ 
ਛਾਇ। ਰਜ ਚਢੀ ਉਰਧ", ਰਵਿ ਨਹਿ ਦਿਖਾਇ। ਭਣ ਭਿਰੇ ਭੋਰਿ ਲਲ- 
ਕਾਰ ਬੋਲਿ । ਇਤ ਉਤ ਧਵਾਇ ਪਰਿ ਗਿਰਤਿ ਡੋਲਿ॥੧੬॥ ਮਿਲਿ ਗਏ 
ਸੂਰ ਇਮ ਆਪ ਮਾਂਹਿ । ਦਰ ਨਦੀ ਬਹਤਿ ਇਕ ਥਾਨ ਜਾਂਹਿ । ਤੁਰਕਾਨ 
ਸੋਨ ਉਮਡੀ ਬਿਸਾਲ । ਗੁਲਕਾਂਨ ਮਾਰਿ ਗੇਰੇ ਉਤਾਲ॥੧੭॥ਜੱਟੂ ਪ੍ਰਚੈਡ 
ਕੋ ਘੇਰਿ ਲੀਨ । ਤੁਰੰਗਨਿ ਧਵਾਇ ਆਗੇ ਸੁ ਕੀਨਿ। ਵਧਿ ਗਏ ਬਹੁਤ 
ਕਰਿ ਮਾਰਿ ਮਾਗਿਹੁਇ ਨਿਕਟਿ ਜਾਇ ਤੁਪਕਨਿ ਪ੍ਰਹਾਰ ॥ ੧੮॥ ਤਬਿ 
ਕਹਜੋ ਮੁਹੈਮਦਖਾਨ ਦੇਖਿਓਇਨ ਲੋਹ ਪ੍ਰਿਥਕ ਕਰਿ ਜੇ ਅਸ਼ੇਖ਼ਭਟ ਅੱਗੂ 
੧ਸੋਢੇ (ਉਤੇ)। ਦਸਵਾ ਪੰਜ ਸੋਰ ਦੇ। “ਤਲਵਾਰ ਏ। ਜੁੱਧ ਕਰਨ (ਵੇਲੇ ਜੋ ਢਾਲ ਕਿ 
ਖੋਬੇ ਹੱਥ ਧਾਰਨ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੇਰਾਂ ਨਾਲ ਉਛਲਕੇ ਜਿਸ ਉਤੇ ਸ਼ੱਤ (ਦਾ ਵਾਰ) 
ਸਹਾਰੀਦਾ , ਹੈਂ। ਤਲਵਾਰ ਯਾ) ਖੰਡਾ ਚੌੜਾ ਤਿੱਖੀ ਧਾਰ ਵਾਲਾ “ਘੋੜੇ ਦੀ ਵਾਗ । 
“ਜੇਬ; ਟੁੰਮਲ । “ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। "ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ (ਪਿੱਛੋਂ) ਤਦੋਂ ਕੁਬ ਸੂਰਜ ਢਲ 
ਗਿਆ। “ੰਡਾਫ ਬੰਦੂਕ । "ਭਜ ਹਨ । ""੧ਧ 5ਨ੍ਰਦੇ ਹਨ । “ਊਪਰ ਨੂੰ। 



ਸ਼੍ਰ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੨੯੨੫) ਰਾਸਿ €। ਅੱਸੂ 3੨. 

ਰੋਕ ਬਹੁ ਸਾਵਧਾਨ । ਇਕ ਬਾਰ ਪਰਹੁ ਸਭਿ ਕਰਹੁ ਹਾਨਿ॥੧੯॥ ਸੁਨਿ 

ਸੈਨਪਤੀ ਕੇ ਬਾਕ ਬੀਰ।ਵਿਰਿ ਗਏ ਅੱਗ੍ਰ ਲਿਯ ਘੇਰ ਧੀਗ/ਜੱਟੂ ਨ ਤ੍ਰਾਸ 
ਚਿਤ ਤਨਕ ਕੀਨਿ । ਲਲਕਾਰ ਸੁਭਟ ਗਨ ਧੀਰ ਦੀਨਿ ॥੨੦ ॥ ਇੰਕ 
ਬਾਰ ਮਾਰਿ ਗੁਲਕਾਂ ਗਿਰਾਇ। ਭਟ ਪਰੇ ਉਥਲ ਲਗਿ ਮਰਤਿ ਘਇ। 
ਕਿਸਹੁੰਨਿ ਸੀਸ ਫੁਟਜੋ ਮਰੈਤਿ । ਕਿਸ ਕੇਰਿ ਬਦਨ ਗੁਲਕਾ ਫੁਰੇਤਿ"॥ 
੨੧॥ ਕਿਸ ਰਿਦਾ ਬਿਦੀਰਨਿ” ਪਰਭਿ ਭੂਮ। ਕਿਸਿ ਉਦਰ ਲਗੀ 

ਘਾਇਲ ਸੁ ਘੂਮਿ। ਕਿਸ ਬਾਂਹ ਟੂਟਿ/ਕਿਸ ਟਾਂਗ ਤੂਟਿ/ਬਹੁ ਤੁਪਕ ਛੋਰਿ 
ਦਲ ਅਧਿਕ ̀ ਜੂਫਿ ॥੨੨॥ ਬਹੁ ਗਿਰੇ ਸਿੱਖਯ ਤੁਰਕਾਂਨ ਸੈਗਿ । ਕਿਤ 
ਮਰੇ ਪਰੇ ਦੀਰਘ ਤੁਰੈਗ । ਕਿਤ ਭਜੋਤਿ ਛੂਛੇ ਪਲਾਂਣ। ਕਿਤ ਘਾਇ 
ਸਹਤ ਢਰੜੇ ਕਿਕਾਂਣ" ॥੨੩॥ ਜੱਟੂ ਸੁ ਘਿਰੀਤ ਬਡ ਕੀਨ ਜੁੱਧ। ਗਨ 
ਤੁਰਕ ਮਾਰਿ ਮਾਰੰਤਿ ਸੁ ਕੁੱਧਪਿਖਿ ਜਥੇਦਾਰ ਕੱਲਯਾਨ ਨਾਮ । ਸੋ ਭਯੋ 
ਅੱਗ ਬਡਿ ਜੈਗ ਧਾਮ ॥_ ੨੪ ॥ ਤੁਪਕੇ ਤੜਾਕ ਬਹੁ ਛੋਰਿ ਛੋਰਿ। ਹਤਿ 
ਕਰੇ ਤੁਰਕ ਤਨ ਫੋਰਿ ਵੋਗਜੋ ਹੁਤੇ ਅੱਗ੍ਰ ਕੁਛ ਮਾਰਿ ਦੀਨਿ । ਕੁਛ ਚਲੇ 
ਭਾਜਿ ਉਰ ਤ੍ਰਾਸ ਲੀਨਿ ॥ ੨੫॥ ਕਰਿ ਹਲਾਹੂਲ ਰੋਕੇ ਪ੍ਰਚੈਡ । ਢਿਰ 
ਹਟੈਂ' ਬੀਰ ਵੋਰੈਤਿ ਤੁੰਡ“। ਤੁਰਕਾਨ ਸੈਨ ਸਭਿ । ਮੋਰਿ ਦੀਨਿ । ਰਿਸਿ ਪਰੇ 
ਸੁਭਟ ਰਣ ਅਧਿਕ ਕੀਨਿ ॥ ੨੬ ॥ ਸੈਯਾ ॥ ਬੈਰਮ ਖਾਂ ਮਨ ਕੌਪ ਭਯੋ, 
“ਲਘ ਬਾਹਿਨੀ ਤੇ“ ਕਿਮ ਤ੍ਰਾਸ ਕੌ ਧਾਰੇ ?।ਜੈਗ ਨਿਮੈਗ ਕਰੋ ਹਟਿ ਕੌ 
ਇਕ ਬਾਰ ਤੁਵੇਗਨਿ ਛੋਰਹੁ ਸਾਰੇ” । । ਦੌਰ ਪਰੇ ਗੁਰੁ ਸੇਨ ਕੇ ਉਪਰ ਯੋ 
ਗੁਲਕਾਂ ਬਰਖੀ ਤਿਸ ਬਾਰੇ । ਚੇਤ ਮੈਂ ਬਾਰਦ ਘੋਰ ਕੈ ਧਾਇਹ” ਵਿ 
ਕਰਕਾ ਗਨ ਡਾਰੇ ॥ ੨੭ ॥ ਬੈਰਮ ਖਾਨ ਪਰਯੋ ਜਥਿ ਆਇਿਕੈ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੁ 
ਕੋਭਫ ਕ੍ਰੋਧਤਿ ੩ ਭਾਰੇਨੇਰ ਕਰਯੋ ਗਹਿ ਤੋਮਰ ਤੀਰਨਿ ਮਾਰਤਿ ਬੋਲਨਿ 
ਕੇ ਲਲਕਾਰੇ।ਜੋ ਤੁਰਕਾਨਿ ਕੀ ਸੇਨ ਵਧੀ ਬਧ ਕੀਨਿ ਸਭੀ ਹਯ ਤੇ ਧਰ 
ਡਾਰ ਯੋਂ ਉਥਲੇ ਰਣਬੀਰ ਗਿਰੇ ਜਿਮ ਗਾਜ ਤੇ” ਦੀਹ ਸਮੂਹ ਮੁਨਾਰੇ 
॥੨੯॥ ਟੂਟਿ ਕੈ ਜੂਟਿ ਤੁਵੈਗਨਿ ਛੂਟਤਿ ਵੇਰ ਅਰੇ ਕਰਵਾਰ ਨਿਕਾਰੇ'" 

੧ਗੋਲੀ ਫੋੜਦੀ ਹੈ । “ਵਿੰਜ੍ਿਆਂ ਜਾਕੇ । ₹ਸੱਖਣੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ ਵਾਲੇ । “ਘੋੜਿਆਂ ਤਨ 
੬ਬੌੜੀ ਫੌਜ ( ਕੋਲੋਂ )। “ਬੱਦਲ ਗਰਜਕੇ ਧਾ ਕੇ ਆਏ । "ਬੇਲਕੇ ਲਲਕਾਰੇ ਮਾਰੰਦੇ ਹਨ । 
੬ ਨ ਡਿਗ ਪੈਣ ਕਰਕੇ. 
ਵੇਗੀ ਦ) ਜੱਟ ਟੁੱਟ ਗਏ ਤੇ ਖੈਦੂਕਾਂ ਛੁੱਟ ਗਈਆਂ ਵੇਰ ਤਲਵਾਰਾਂ ਧੂਹਜੇ ਅੜ ਖਲੋਤੇ । 



ਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੨੯੨੬) ਗਾਸਿ ੬। ਅੱਊ ੩੨. 

ਬ੍ਰੰਦ ਮਨੋ ਚਪਲਾ" ਚਮਕੈ' ਲਿਪ ਸ਼ਰੋਣਤ" ਸੋਂ ਰੈਗ ਲਾਲ ਉਘਾਰੇ ! 
ਮੋਵਨਿ ਤੇ ਕਫਿ ਬਾਹੁਨਿ ਕੌ ਤਜਿ ਬਾਂਹਨਿ ਗੂਮਿ ਪਰੇਤਿ ਜੁਝਾਰੇ'। ਗ੍ਰੀਵ 
ਕਟੀ ਕਿਸ; ਜਾਂਘ ਕਟੀ ਕਿਸ; ਛਾਤੀ ਫਟੀ ਗਿਰ “ਹਾਇ? ਉਚਾਰੇ ॥ 
੨੯॥ ਲੋਥ ਪੈ ਲੋਬ ਗਈ ਗਿਰ ਕੈ ਬਹੁ ਸ਼੍ਰੋਣਤ ਕੇ ਛੁਟਿ ਚਾਲ ਪਨਾਰੇ% 
ਬੋਲਤਿ ਘਾਵ ਭਕਾਭਕ, ਬ੍ਰਿੰਦ ਗਿਰੇ ਹੁਇ ਘਾਇਲ, ਜਾਡਿ ਪੁਕਾਰੇ । 
ਹਾਂਥਨਿ ਮੈਂ ਤਰਵਾਰ ਗਹੀ ਨਿਕਸੇਤਨ ਪ੍ਰਾਨ,ਪੈ ਨਾਹਨਿ ਡਾਰੇ।ਬਾਯਸ, 
ਗੀਧ; ਗੁਮਾਯ” ਮਹਾਂ, ਬਡਿ ਕੰਕ” ਅਘਾਤਿ ਹੈ' ਮਾਸ ਅਹਾਰੇ ॥ ੩੦ ॥ 
ਦੋਹਰਾ ॥ । ਇਤ ਗੁਰੁ ਕੌ ਬਡਿ ਸੂਰਮਾ ਜੱਟੂ ਅਰਜੋ ਹੈਕਾਰ । ਖਾਨ ਮੁਹੋਮਦ 
ਤੁਰਕ ਕੋਂ ਦੋਨਹੁ ਭਿਰੇ ਜੁਬਾਰ ॥ ੩੧ ॥ ਨਰਾਜ ਫੈਦ ॥ ਤਬੈ ਸੁ ਕੋਪ ਸਿੱਖ 
ਹਰੈ ਕਰੇ ਕਪਾਨ ਨੰਗਿਯਾਂ । ਪ੍ਰਹਾਰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਹੀ ਸੁਰੈਗ ਰੈਗ ਚੈਗਿਯਾਂ। 
ਕੜਾਕੜੀ ਮਚਾਇਕੈ ਨਚਾਇ ਕਾਲ ਜੀਹ ਸੀ"। ਉਭਾਰ ਮਾਰਿ ਮਾਰਿ ਕੈ 
ਪੁਕਾਰ ਗਜ ਸੀਹ ਸੀ੯॥ ੩੨॥ ਸਧੀਰ਼ ਬੀਰ ਬੀਰ ਕੈ ਸਰੀਰ ਕਾਫਿ 
ਡਾਰਿਤੇ । ਅਭੀਰ ਪੀਰ ਨਾ ਗਿਨੈ” ਸਮੂਹ ਸ਼ੱਤ ਮਾਰਤੇ।ਘਮੰਡ"" ਜੋਗਕੋ 
ਪਰਜੋ ਪ੍ਰਚੇਡ'' ਸੂਰਮਾਨਿ ਤੇ। ਗਿਰੈਤਿ ਖੰਡ ਖੰਡ ਹਰੈ, ਨ ਪੰਡ ਤੁੰਡ 
ਠਾਨਿਤੇ"॥੩੩॥ ਪਾਧੜੀ ਫੰ੮॥ ਤਬਿ ਅਰਜੋ ਮੁਹੈਮਦਖਾਨ ਆਨਿ। ਜੱਟੁ ਸੁ 
ਬੀਰ ਜਹਿੰ ਜੁੱਧ ਠਾਨਿ । ਬਰਖੰਤਿ ਬਹੁਤ ਗੁਲਕਾਂ ਲਗੈਤਿ । ਪਟ ਭਰੇ 
ਸ਼ਰੋਣ ਸੂਰਾ ਪਰੀਤਿ" ॥ ੩੪॥ ਰਿਸਿ ਭਰਕੋ ਮੁਹੈਮਦਖਾਨਿ ਭਾਖਿ । ਨਹਿ 
ਭਾਗਿ; ਖਰੋ ਰਹੁ ਜੀਤ _ਕਾਂਖਿ"“ !। ਮਮ ਹਾਥ ਕੋਰ ਇਕ ਤੀਰ ਦੇਖਿ। 
ਨਹਿ ਜਿਯਤਿ ਜਾਨਿ ਦੈ ਹੋਂ ਵਿਸ਼ੇਖ਼ ॥੩੫॥ ਸੁਨਿ ਜਟੂ ਬਾਂਕ ਤਿਸ 
ਨਹਿ ਸਹਾਂਰ। ਲਲਕਾਰ ਪਰਜੋ ਇਕ ਬਿਰ ਪੁਕਾਰ। ਕਰਿ ਤਯਾਂਰ ਤੁਪਕ 
ੜਿਹ ਤਾਕ ਲੱਛ'੬ । ਗੁਲਕਾਂ ਚਲੀ ਨਿਜ ਦੇਹਿ ਰੱਛ'“ ॥੩੬॥ ਤਤਕਾਲ 
_ਬਿਜਲੀਆਂ। “ਲਹੂ । ਮੋਢਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਾਂ ਕਟੀਆੰ ਜਾਕੇ ( ਤਲਵਾਰ ਦਾ ) ਵਾਹੁਣਾ ਛੁਣਦਾ 
ਜਾਕੇ ਸੂਰਮੇਂ ਪ੍ਰਿਬਵੀ ਤੇ ( ਡਿੱਗ ) ਰਹੇ ਹਨ । “ਪਰਨਾਲ । “ਪਰ ( ਹੱਥੋਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ) ਨਹੀਂ 
ਸੁੱਟੀਆਂ । $ਗਿਦੜ । “ਚਿਟੀਆਂ ਚੀਲ/, ਗਿਰਬਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮ। ਕਾਲ ਦੀ ਜੀਫ਼ ਵਰਗੀ 
(ਤਲਵਾਰ ਨੂ । ੯ ਤਲਵਾਰ) ਉਕਾਰ ਕੇ “ਧੋ ਮਾਰ? ਦੀ ਪੁਕਾਰ ( ਸਉਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ) 
ਮਾਨੋਂ ਸ਼ੇਰ ਗੱਜਦਾ ਹੈ । [ਗਾਜ ਸ਼ੀਂਹ ਸੀ] (ਅ) ਬਿਜਲੀ ਵਾਂਡੂ ਹਸਦੀ (=ਚਮਕਦੀ) ਤਲਵਾਰ 
ਉਭਾਰ ਕੇ 'ਮਾਰੋ ਮਾਰ” ਪੁਕਾਰਦੇ ਹਨ । "” ਮੈਂ ਪੀੜਾ ਨਹੀਂ ਗਿਣਦੇ। ਪੂਚੰਡ ਘਮਸਾਨ। 
"੧ਮਰਮਿਆਂ ਤੋਂ । ੯੧ਪੀਲਾ ਮੁੰਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੈ । ਰੋਗ ਹਨ। “੯ਹ ਜਿੱਤ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵਾਲਿਆ ! 
“ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ । "ਉਸ (ਜੱਦੂ ਨੰ) ਆਪਣੀ ਦੇਹ ਦਾ ਬਚਾਊ ਕਰਕੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ । 



ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੨੯੨੭) ਥਾਸਿ ੬। ਅੰਸ਼ 33. 

ਤੁਰੈਗਮ ਮਾਰਿ ਲੀਨਿ । ਸਰ ਚਾਂ੫ ਤੇ ਸੁ ਜ਼ਲਿਬੋ ਨ ਦੀਨਿ" । ਧਟ਼” ਖਰੋ 
ਭਯੋ ਨਿਜ ਕੌ ਸੈਭਾਂਰਿ । ਧਨੁ ਖੈਂਚਿ ਬਾਨ ਭਰਿ ਕਜ਼ਿ ਮ੍ਰਹਾਰ1੩੭॥ਛੁਟਿ 
ਗਯੋ ਸਰਪ ਸਮ ਜਾਇ ਲਾਗ। ਜੱਟੂ ਭੁਜਾਨ ਕੋ ਬੀਚਿ ਖਾਗ'ਬਿਧ ਗਯੋ 

, ਗੁਰੁ ਰਾਖਿ ਲੀਨਿ । ਪੁਨ ਅਪਰ ਤੀਰ ਮਾਂਰਯੋ ਪ੍ਰਬੀਨ ॥ ੩੮ ॥ 

ਤਿਹ ਤਰ ਤੁਰੈਗਮ ਦੀਨਿ ਗੇਰਿ । ਜੱਤੂ ਸੁ ਤਕਾਰਿ ਭਾ ਠਾਂਢਿ ਫੇਗਕਰਿ 
ਤੁਪਕ ਤਾਰ ਤਾਂਕੀ ਸੁ ਬੀਰ । ਧਨੁ ਖਂਚਿ ਮੁਹੌਮਦ ਤਾਂਕ ਤੀਰ ॥੩੯॥ 

ਫ਼ੁਟਿ ਪਰੇ ਦੁਹਨਿ ਤੇ ਏਕ ਬਾਰ । ਇਤਿ ਗੁਲਕਾਂ ਉਝ ਤੇ ਸਰ'ਪ੍ਰਹਾਰ । 

ਦੋਨਹੁਂ ਸੁ ਬੀਰ ਕੇ ਵਾਰ ਦੋਇ। ਲਗਿ ਦੁਹਨਿ ਅੰਗਿ ਉਰ ਬਿਧਤਿ ਸੋਇ 

॥ ੪੦ ॥ ਜੱਣੂ ਕਿ ਰਿਦੇ ਲਗਿ ਤੀਰ ਪਾਰਿ । ਗਿਰ ਪਰਮੋ ਭੂਮਿ ਥੈ ਕੈ 
ਭਵਾਰਿ#। ਉਤ ਲਗੀ ਜਾਇ ਗੁਲਕਾਂ ਪ੍ਰਚੋਡ । ਵਟਿ ਗਜੋ_ਤੁੰਡ ਭਟ 
ਖਿਖਤਿ ਝੁੰਡ॥੪੧॥ ਦੋਨਹੁੰ ਸੁ ਬੀਰ ਜੂਝੇ ਜੁਝਾਗਦਲ ਦੁਹਨਿ ਦਿਸ਼ਨਿ 

ਤੇ ਭਟ ਨਿਹਾਰਿ। ਅਰਿਰਾਇ ਪੰਰੇ ਉਪਰ ਸੁ ਧਾਇ। ਇਕ ਬਾਰ ਬੈਂਚਿ 

ਕਰਵਾਰ, ਘਾਇ? ॥ ੪੨॥ ਲਰਿ `_ਡੁਰਤਿ ਨਹਿ ਅਟਕ ਹੋਤਿ । 

ਤਰਵਾਰ ਕਿ ਤੋਮਰ ਗਹਿ ਉਦੋਤਿ । ਵਾਰਨਿ ਪ੍ਰਹਾਰ ਨਹਿ ਦੇਰਿ ਲਾਇ। 

ਰਿਸ ਭਰੇ ਅਰੇ ਹੀ ਕਟਤਿ ਥਾਇ ॥ ੪੩ ॥ ਦਲ ਮਰਮੋ ਕਿਤਿਕ ਲੋਥਨ 

ਬਿਥਾਰਿ । ਪਰਿ ਰਹੇ ਬੀਰ ਸੈਕੇਂ ਜੁਝਾਰ । ਇਕ ਬਾਰਿ ਮਾਰਿ ਸਿੱਖਨਿ ਸੁ 
ਕੀਨਿ । ਨਹਿੰ ਤੁਰਕ ਅਰੇ ਬਡ ਤ੍ਰਾਸ ਲੀਨਿ ॥ ੪੪॥ ਗੁਰੁ ਬੀਰ ਏਕ; 

ਦਸ ਸ਼ੱਤ ਮੈਗਿ।ਠਹਿਰੈਂ' ਨ ਅੱਗ ਭਾ ਕੀਮ ਜੈਰ/ਬਹੁ ਕਰੀ ਮਾਰ ਕੱਲਯਾਨ 
ਬੀਰ । ` ਤੋਮਰ ਤਵੈਗ ਤਰਵਾਰ ਚੀਰ ॥ ੪੫ ॥ ੪੪੩ ਭੂ ਕੁਭ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੁਕ ੬੩ 
ਖਸ਼ਟਮਿ ਰਾਂਸੇ ਟੂ ਅਰੁ ਮਦੈਮਦ ਖਾਨ ਬੱਧ' ਪੁਸਗ ਬਫਨਨੇ ਨਾਂਮ ਦ੍ਰੋਤਿੰਸਡੀ ਅੰਸੂ ॥ ਕਤ ॥ 

੩੩, [ਬੋਰਖਖਾਨ; ਮਥੁਰਾ ਬੱਧ] । 

ਦੋਹਰਾ ॥ ਤੁਰਕ ਤ੍ਰਾਸ ਧਰਿ ਜਬਿ ਭਜੇ ਦੇਖੇ ਅਬਦੁਲਖਾਨ । ਬਡੋਂ ਕ੍ਰੋਧ 
ਕਰਿ ਤ੫ ਗਜਯੋ ਬੈਲਜੋ ਦੁਸ਼ਟ ਮਹਾਨ ॥੧॥ ਸੈਯਾ ॥ ਬੈਰਮਖਾਨ ਕੌ ਤੀਰ 

ਬੁਲਾਇ ਕੈ ਕੋਪ ਕੌ ਧਾਰਿ ਕਹਯੋ ਸਮੁਦਾਈ'। “ਕਯੋਂ ਨ ਬਿਰੋ ? ਸੈਰ੍ਹਾਮ 
ਪਰਯੋ ਅਬਿ ਭਾਜਿ ਕੈ ਜਾਹੁਗੇ ਕੌਨ ਸੇ ਬਾਈ' ? । ਕ੍ਯਾਂ ਤੁਮ ਲਾਜ 

੧(ਮੁਰੈਮਦ ਖਾਨ ਦਾ) ਤੀਰ ਧਨੁਖ ਤੋਂ ਚੱਲਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾਂ । ਧਰਤੀ ਤੇ । "ਚੁਭ ਰਿਆ । 

[ਹਿੰਦੀ, ਖਾਗਨਾ; ਦੁਡਣਾ, ਗੱਭ ਜਾਣਾ], €ਵਿੰਨ੍ਹੰ ਕੇ ਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆਂ । “ਤੀਰ । #ਡਵਾਲੀ 

ਖਾਕੇ । “ਜ਼ਖਮੀ ਕੀਤੇ । "ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾ । 



ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ | ( ੨੯੨੮) ਫਾਸਿ ੬ । ਅੱਸੂ ੩੩. 
ਗਾਂਜ ਪਰੀ', ਬਹੁ ਬੋਲਤਿ ਥੇ ਮਿਲਿ ਕੌ ਅਗੁਵਾਈ"।-ਕੰਨ ਅਰੈ ਹਮ 

ਸੈਗਿ ਮਹਾਂ ਭਟ-; 'ਥੋਰੇ ਈ ਸਿੱਖਨਿ ਦੀਨੋ ਪਲਾਈ ॥੨॥ ਤੁਰਨ ਤੂੰ 
ਰਨ ਕੋ ਕਰਿ ਜਾਹੁ ਸਕੇ ਭਟ ਰੋਕਹੁ ਦੈ ਲਲਕਾਰਾ” । ਬੈਰਮਖਾਨ ਸੁਨੋ 
ਬਚ ਬਾਨ ੧, ਕੋੋਧ ਭਯੋ ਨਹਿੰ ਜਾਇ ਸਹਾਰ॥ਲੈ ਦਲ ਕੋ ਉਮਡਤੋਇਕ 
ਵਾਰ ਹੀ, ਪੀਸਤਿ ਦਾਂਤਨਿ ਕੌ ਬਲ ਧਾਰਾਂ । ਆਇ ਪਰਜੋ ਗਨ ਸਿੱਖਨਿ 
ਪੈ ਬਿਰ ਹੋਤਿ ਭਏ ਬਡ ਬੀਰ ਜੁਾਰ?॥ ੩॥ ਮਾਂਰ ਤਢੇਗਨਿ ਮਾਂਚੀ 
ਘਨੀ;ਨ ਅਰੇ ਸਿਖ,ਬੈਰਮਖਾਨ ਭਜਾਏ। ਤੋਮਰ ਤੀਰਨਿ ਸੋਂ ਗੁਲਕਾਨਿ 
ਕਰੀ ਬਰਖਾ ਇਕਸਾਰ ਧਵਾਏ' । ਦੋਨਟਂ ਕੀ ਦਿਸ਼ਿ ਤੇ ਮਰਿ ਕੈ ਭਟ 
ਹੂਰ ਬਿਮਾਨ ਚਦੇ ਮੁਦ ਪਾਏ । ਦੇਹਿ ਤਜੀ ਸਭਿ ਪਾਪਨਿ ਕੇ ਜੁਤਿ ਪੁੰਨ 
ਸਰੀਰ ਕੋ ਧਾਰਿ ਸਿਧਾਏ ॥੪॥ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਗੋਵਿੰਦ ਬੀਰ ਬਹਾਦੁਰ ਆਦਰ 
ਤੇ ਮਥੁਰਾ” ਢਿਗ ਹੇਰਾ । “ਜਾਹੁ ਬਲੀ | ਇਹ ਖਾਂਨ ਜੁ ਆਵਤਿ ਮਾਰਤਿ 
ਹੈ ਉਰ ਕ੍ਰੋਧ ਘਨੇਰਾ । ਰੋਕਹੁ ਅੱਗੂ, ਹਤੋ ਕਰਿ ਜੈਗ, ਕਹਾਵਤਿ ਹੈ ਇਹ 
ਬੀਰ ਬਡੇਰਾਂ । ਮਾਰੇ ਘਨੇ ਭਟ,ਨਾਂ ਅਟਕ੍ਯੋ ਕਿਤ, ਕਾਟਤਿ ਹਾਥ ਗਹੀ 
ਸ਼ਮਸ਼ੇਰਾ?॥ ੫॥ ਸਾਦਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਤੇ ਸੁਨਿ ਕੈ ਮਥੁਰਾ ਮਨ ਆਨੰਦ ਕੋ 
ਉਪਜਾਏ । “ਆਪ ਸਹਾਇ ਕਰੋ ਪ੍ਰਭੁ ਪੂਰਨ ਮਾਰਤਿ ਹੋਂ ਇਸ ਕੌ ਉਬ- 
ਲਾਏ । ਕਕਾ ਇਹ ਗੀਦੀ ਗਵਾਰ ਅਹੈ ਗਨ ਕਾਲ ਕੇ ਪੇ ਪ੍ੇਰੇ ਚਲੇ ਇਤ 
ਆਏ । ਰਾਵਰ ਕੇ ਬਲ ਦੀਹ ਪ੍ਰਤਾਪ ਤੇ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਕੋ ਗਹੈ' ਹਮ ਜਾਏ? 
॥੬॥ ਯੌ ਕਹਿ ਕੈ ਗੁਰੁ ਆਇਸੁ ਲੋ, ਕਰਿ ਬੈਦਨ ਕੌ, ਹਯ ਤੇਜ ਕਰਜੋ। 
ਚਾਰ ਸੈ ਸੂਰ ਚਲੋ ਜਿਹ ਮੈਗ ਸੁ ਮਾਰਿ ਹੀ ਮਾਰ ਕੇ ਸ਼ੋਰ ਪਰਜੋ । ਦੀਹ 
ਦਮਾਮਨਿਂ ਚੋਬ ਲਗੇ ਸੁਨਿ ਬੀਰਨਿ ਕੈ ਉਰ ਮੋਦ ਭਰਜੋ । ਤੋਜ਼ ਤੁਰੈਗ 
ਸੈਭਾਰਿ ਤੁਵੈਗਨਿ ਜੈਗ ਰਚਜੋ ਉਤਸਾਹ ਧਰਜੋ ॥ ੭ ॥ ਬੈਰਮਖਾਨ ਹੁਤੋ 
ਜਿਸ ਥਾਂਨ ਕਰੈ ਭਟ ਹਾਨ,ਗਯੋਂ ਤਹਿੰ ਧਾਏਯੋਂ ਲਲਕਾਰਿ ਪਰਜੋ ਤੁਰ- 
ਕਾਨ ਸੇਂ9ਸ਼ੇਰ ਪਰੈ ਮ੍ਰ੍ਗਿ ਬ੍ਰਿੰਦ ਮੈਂ ਜਾਏ।ਮਾਰਿ ਕਰੀ ਬਰਖਾ ਗੁਲਕਾਨਿ 
ਕੀ ਜਨੋ ਘਨ ਉਨਵੰ ਕੈ ਬਰਖਾਏ। ਸੂਰ ਦੜਾਦੜ ਭੂਮਿ ਪਰੈਂ ਬਨ ਮੈ' 
ਤਰੁ ਖਾਂਤੀ"” ਜਮ ਕਾਣ ਗਿਰਾਏ ॥੮॥ ਲੋਹ ਮਚਰੋ ਦ੍ਪੂੰ ਚ ਓਰਨਿ ਤੇ ਜਨੁ 
ਕਲੀ ਤੇਰੀ ਲੱਜ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਧੇ ਗਈ ਹੈ ] =ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਕੇ ਵਧ ਵਧ ਕੇ ਬੋਲਦੇ 
ਸੀ । <ਬੋੜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਹੀ (ਤੁਹਾਨੂੰ) ਨਠ' ਦਿੱਤਾ । “ਜੰਗਲ ਸੂਰਮੇ । “ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਭਜਾ ਦਿੱਤਾ । 
੬ਪਾਪਾਂ ਵਾਲ਼ੀ ਦੇਹ ਤਜਾਗਕੇ ਪੁੰਨੀ ਸਰੀਰ ਧਾਂਰਕੇ ਗਏ (ਭਾਵ ਦੇਂਵਤਾ ਰੂਪ ਹੋਕੇ) । “ਸੂਰਮੇ 
ਦਾ ਨਾਮ। "ਹੱਥ ਵਿਚ ਤਲਵਾਰ ਫੜਕੇ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ੯ਓਰੜਕੇ । "ਤਰੁਖਾਨ । 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੨੯੨੯) ਰਾਸਿ ੬ | ਅਸ $ੜ, 

ਓਰਨਿ ਤੇ ਕ੍ਰਾਂਸ਼ ਪਾਕ” ਗਿਰੀ । “ਹਾਇ! ਉਚਾਰਤਿ ਘਾਇਲ ਆਰਤ”; 
ਬੀਰ ਬੈਗਾਂਰੜਿ ਧੀਰ ਧਰੀ । ਆਪਸ ਮੈ ਉਰੇ ਇਕ ਬਾਂਰ ਹੀ ਮਾਰਿ 
ਕ੍ਰਿਪਾਨਨਿ ਦੀਹ ਕਰੀ । ਸ਼੍ਰੋਣਤਿ ਭੂਮਿ ਰੈਗੀਨ ਭਈ_ਗਨ ਲੋਥਨਿ ਪੈ 
ਨ ਲੌਬ ੫ਪਰੀ॥੯॥ਬੀਰ ਟਿਕੋ ਨ _ਕਟੇ ਰਨ ਖੇਤ ਮੈਂ;ਓਜ ਤੇ ਨਾਂਹਿ 
ਮਿਟੇ ਲਰਿ ਕੈ । ਹੋੜਿ ਭਏ ਪਟ ਲਾਲ ਸਮੂਹਨਿ ਚਾਚਰ" ਖੇਲਤਿ ਜਹੋਂ 
ਵਿਰਿਕੈਕਾਸ਼ਣ ਪ੍ਰਿਸ਼ਟਨਿ ਕੌ" ਬਡ ਨਾਦ ਭਯੋ ਤਿਸ ਕਾਲ ਰਹੇ ਅਰਿਕੈ। 
ਕੌ ਨ ਮਿਟਜੋ ਦੁਹੂੰ ਓਰਨਿ ਤੇ ਚਪਿ“ ਆਪਸ ਬੀਚਿ ਗਿਰੇ ਮਰਿਕੈ ॥ ੧੦ ॥ 
ਮਾਰ ਮਦੀ, ਕਹਿ “ਮਾਰਿ ਹੀ ਮਾਰਿ? ਸੁ ਮਾਰ ਕਰੇ ਹਬਿਯਾਰਨਿ ਸੈਗਾਂ । 
ਭੀਮ ਭਯੋ ਰਣ ਖੇਤ ਮਹਾਂ ੫ਿਖਿ ਕਾਇਰ ਕੇ ਉਰ ਹੋਤਿ ਅਤੇਗਾ੯। ਸੂਰਨਿ 
ਕੇ ਮੁਖ ਲਾਲੀ ਚਵੀ ਰਿਪੁ ਮਾਰਤਿ ਹੈ ਬਿਚ ਜੈਗ ਨਿਸੈਗਾਂ । ਸੀਸ 
ਕਟੇ ਗਨ, ਬਾਹ?” ਕਟੇ ਗਨ, ਬਾਂਹ ਕਟੇ ਗਿਰ ਗੇ ਬਿਨ ਅੰਗਾਂ ॥੧੧ ॥ 
ਰੋਕੀ ਅਗਾਂਰੀ ਜਬੈ ਮਬਰਾ ਤਬਿ ਬੈਰਮਖਾਨ ਤੁਵੈਗ ਚਲਾਏ । “ਮਾਰਹੁ 
ਰੇ ਕਿਮ ਠਾਂਢਿ ਰਹੇ, ਭਟ ਥੋਰੇ ਅਹੈਂ' ਕਿਸ ਨੇ ਅਟਕਾਏ £” । ਲੈ ਕਰਿ 
ਸਗ ਸਹੱਸ ਸੂਰਮੇ ਆਇ ਪਰਯੋ ਹਥਿਆਰ ਉਠਾਏ । ਮਾਰਿ ਤੁਵੈਗਨਿ 
ਐਸੀ ਕਰੀ ਦਿਸ਼ਿ ਦੋਇਨ ਕੇ ਹਯ ਤੇ ਉਬਲਾਏ ॥ ੧੨ ॥ ਕੇਤਿਨ 
ਕੇਰਿ ਤੁਰੋਗ ਹਤੇ ਰਟਿ', ਕੇਤਿਕ ਬੀਰ ਮਰੇ ਹਯ ਛੋਰੇ । ਕੇਤਿਨਿ ਕੀ ਭੁਜ 
ਕਾਟਿ ਦਈ ਅਰਿ ਕੇਤਿਨਿ ਕੇ ਗੁਲਕਾਂ ਉਰ ਵੋਰੇ। ਕੇਤਿਨਿ ਕੀ ਕਟਿ 
ਗ੍ਰੀਵ ਗਈ ਸੁ ਕਬੰਧ' ਉਠੇ ਪਿਖਿ ਦਾਰੁਨ ਦੌਰੇ। ਕੇਤਿਨਿ ਕੀ ਕਟਿ ਜੈਘ 
ਗਈ ਲੀਗਰੇ ਸੁ ਖਰੇ ਮੁਖ ਸ਼ੱਤਨਿ ਓਰੇ ॥ ੧੩ ॥ ਰੋਸ ਭਰਜੋ ਮਬੁਰਾਂ ਹਯ 
ਵੇਰਤਿ ਮਾਰਿ ਤੁਢੈਗਨਿ ਸ਼ੱਤ ਹੈਟਾਵੈ । ਦੁੱਦਭਿ ਦੀਹ ਬਜੈ' ਦ੍ਹੁ ਓਰਨਿ 
ਤੀਰਨਿ ਤੋਮਰ ਤਾਕ ਚਲਾਂਵੈਂ।/ਮਾਰਹੁ ਮਾਰਿ” ਪੁਕਾਰਤਿ ਹੈ' ਮੁਖ ਸ੍ਰੋਠ 
ਭਰੇ ਅਸਿ ਕੋ" ਚਮਕਾਵੈਂ। ਟੂਟ ਪਰੇ ਭਰ ਜੂਟ ਗਏ,ਅਟਕੋ ਨ ਮਿਟੈ, 
ਲਫਕੈ ਝਟਕਾਵੈਂ"।੧੪॥ ਯੋ ਜਬਿ ਮਾਰਿ ਮਦੀ ਦੁਹੂੰ ਓਰ ਤੇ, ਬੀਰ ਗਿਰੇ 
'ਪੇਕੀ ਬੇਤੀ। ੨ਦੁਖੀ ਜ਼ਖਮੀ 'ਹਰਇ ਹਾਇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ₹ਹੋਲੀ [ਸੈਸ:, ਚਰੁਚਰੀ=ਹੋਲੀ 
ਦਾ ਰੀਤ, ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੌਲਾ ਆਦਿ] । $ਬੈਦੂਕਾਂ ਦਾ । ਖਿਬਕੇ । #ਡਰ । “ਬਾਹਾਂ । "ਘੋੜੇ 
[ਸੈਂਸ:, ਵਾਹ] । (ਅ) ਦੈਗਾਂ । [ਸੈਸ:, ਵਗ੍=ਲਈ ਫਿਰਨਾ] । “ਜੈਗ ਵਿਚ । "?ਗੋਲੀਆਂ ਨੇ । 
"੧ਹੁੜ । ਤਲਵਾਰਾਂ ਨੂੰ । 'ਵੈਟੁੱਫ ਕੇ ਪਏ ਸੂਰਮੇ (ਤੇ ਆਪੇ ਵਿਚ) ਜੁੱਟ ਗਏ, (ਆਪੇ ਵਿਚ) 
ਅੜੇ ਹੋਏ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੋ, (ਆਪ) ਨਾਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਵੈਰੀ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਸੁੱਟੰਦੇ ਹਨ । (ਅ) 
ਤਲਵਾਰ) ਟੁੱਟ ਪਈ ਤੇ ਸੂਰਮੇ ਜੁੱਟ ਗਏ (ਹਥੋ ਹਥੀ ਤੇ) ਪਰਸਪਰ ਅੜੇ ਹਟਦੇ ਨਹੀਂ 
ਚੰਬੜੇ ਹੇਏ ਝਟਕੇ ਮਾਰਦੇ ਹਨ । 



ਸ਼ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੁਰਜ । ( ੨੯੩੦) ਰਾਸਿ ੬। ਅੱਸੂ 3੩,__ 
ਮਰਿਕੋ ਸਮੁਦਾ ਈ । ਬੈਰਮਖਾਨ ਅਰਜੋਂ ਤਬਿ ਆਪ ਹੀ ਬੀਰ ਕਿਤੇਕ ਹੈ 
ਸੈਗ ਸਹਾਈ। ਖੈਂਚਿ ਲਈ ਕਰਵਾਰਨਿ ਮਯਾਨ ਤੇ ਮਾਰਤਿ ਬੇਗ ਅਹੈ" 
ਅਗਵਾਈ । ਆਵਤਿ ਗੇਰਤਿ ਸੁਰਨਿ ਕੌ, ਠਹਿਰੈ ਨਹਿੰ ਕੌ; ਅਸ ਮਾਰ 
ਮਚਾਈ ॥ ੧੫ ॥ ਹੈਸਕ ਫੰਦ ॥ ਬੈਰਮਖਾਨਾ । ਕੀਨਿ ਮਦਾਨਾ । ਖੈਂਚਿ 
ਕਿਪਾਨਾ । ਬੀਰਨਿ ਹਾਨਾਂ ॥ ੧੬॥ ਕੌ ਨ ਅਰੇਤਾ । ਮਾਰਿ ਗਿਰੰੜਾ । ਕੌਰ 
ਮਚੋਤਾ । ਜੋ ਬਲਿਵੈਤਾ ॥ ੧੭ ॥ ਘੋਰ ਨਚਾਵੈ । ਵਾਰ ਚਲਾਵੈ । ਘਾਇਨਿ 
ਘਾਵੈ”। ਹੈ ਉਬਲਾਵੈ ॥੧੮॥ ਜਾਂਨਤਿ ਬਿੱਦਜਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਸਿ ਫਿੱਦਯਾ”। ਨਾਂ 
ਅਟਕੰਤਾ । ਸਿੱਖਨਿ ਹੈਤਾ ॥੧੯॥ ਸੂਰ” ਜੁ ਔਰੇ । ਆਵਤਿ ਦੌਰੇ। ਤੋਮਰ 
ਤੀਰੈ। ਬੇਧਿ“ਸਰੀਰੈ॥੨੦॥ ਸਿੱਖਨਿ ਹੇਰ । ਬੀਰ ਬਡੇਰਾਂ । ਮਾਰਤਿ ਬੱਰੀ । 
ਧਾਵਤਿ ਅੱਗੇ ॥ ੨੧ ॥ਦੀਹ ਹੰਕਾਰੀ। ਆਇ ਅਗਾਰੀ । ਸੈਠ ਸੰਘ੍ਰਾਰੀ । 
ਹੈ ਬਲਿਭਾਰੀ॥ ੨੨ ॥ ਹਰਿ ਬੋਲਮਨਾ ਫੈਦ। ਪਿਖਿ ਕੈ ਮਬਰਾਂ । ਰਣ ਭਾਂ 
ਸੁਬਰ”। ਭਟ ਕਾਟਿ ਗਿਰੇ । ਗਨ ਦੇਹਿ” ਪਰੇ ॥ ੨੩ ॥ ਜਹਿੰ ਖਾਨ ਖਰੋ। 
ਤਹਿ ਆਨਿ ਅਰੋ। ਭਟ ਬ੍ਰਿੰਦ ਲਿਦੇ । ਤਹਿੰ ਠਾਂਢ ਕਿਏ ॥੨੪॥ ਅਗਨੀ 
ਉਗਲਾ । ਗੁਲਕਾਨਿ ਲਾਂ । ਕਸਿ ਛੋਰਿ ਦਈ" । ਬਹੁ ਮਾਰਿ ਕਈ ॥ 
੨੫ ॥ਭੱਟ ਭੂਮਿ ਗਿਰੇ | ਹਯ ਛੂਛ ਫਿਰੇ । ਤਰਕਾਨਿ ਹਨੈ । ਭਜਿ ਪ੍ਰਾਨ 
ਪਲੇ ॥੨੬॥ ਢਿਸਿ ਦੈ ਰਿਸ ਕੈ । ਤੁਪਕਾਂ ਕਸਿ ਕੈ । ਸਮੁਦਾਇ ਫਟੈਂਮੁਖ 
ਸੂਰ" ਜੁਟੈਂ ॥ ੨੭ ॥ ਨਹਿ ਪਾਛਿ ਹਟੇ । ਤਿਸ ਥਾਨ ਲਿਟੇ। ਸਿਰ ਫਟਿ 
ਗਏ । ਗੁਲਕਾਨਿ ਹਏ॥ ੨੮॥ ਸ੍ਰੈਯਾ ॥ ਸ਼ੀਪਰ ਚਲਾਇ ਕੁ ਦਾਇ ਤੁਰੈਗ 
ਕੋ ਰੋਸ ਭਰਜੋ ਮਥੁਰਾ ਮਨ ਮੈਂ ।ਬੈਰਮਖਾਨ ਕੇ ਨੋਰ ਢਕਜੋ ਪਿਖਿ ਆਵਤਿ 
ਦੀਹ ਵਧ੍ਕੋ ਰਨ ਮੈਂ । ਉਚਿ ਪੁਕਾਰ ਕਹਯੋ ਲਲਕਾਰ “ਹਨੇ ਭਟ ਤੈ' 
ਪ੍ਰਵਿਸ਼ਕੋ ਗਨ ਮੈਂ'। ਸੂਰ ਮਿਲਜੋ ਨਹਿੰ ਕੋ ਅਥਿ ਲੋ,ਬਿਰਤਾ ਕਰਿ ਬੀਰ ! 
ਅਯੋਧਨ ਮੈਂ” ॥ ੨6 ॥ ਸਾਮੂਹੇ ਮੋਹਿ ਖਰੋ ਅਬਿ ਹੋਹੁ, ਟਰੋ ਨਹਿੰ, ਤੋਹਿ 
ਦਿਖਾਵਹੁੰ ਹਾਥਾ?। ਯੋ” ਸੁਨਿ ਬੈਰਮਖਾਂਨ ਹਸਯੋਤਮ ਜਾਨਤਿ ਕਯਾ ਹਬਿ- 
ਆਰਨਿ ਗਾਥਾ ?। ਮੈੱ ̀ ਜਬਿ ਲੌ ਨ ਕੁਪਯੋ ਤੁਮ ਪੈ ਤਬਿ ਲੌ ਤੁਰਕਾਨਿ 
੧(ਜੇ) ਅੜੇ ' ੨ੰਢਮਾਂ ਤੇ ਜ਼ਖਮ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ । ਦਜਾਣਦਾ ਹੈ ਵਿੱਦਜਾ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਕੱਟਣ 
ਦੀ (ਤਕੋ ਇਸੇ ਰਾਸ ਦਾ ਅੰਸੂ ੩੧ ਅੰਕ ੩) । “ਸੂਰਮੇ । “ਵਿੰਨ੍ਹੰਦੇ ਹਨ । $ਬੜੋ ਹੈਕਾਰ ਵਾਲਾ 
ਹੈ ।?ਚੈਗਾ। ਸਰੀਰ । ੯ਅਗਨੀ ਉਗਲਾ (=ਤੰਂਦੂਕਾਂ) ਵਿਚ ਗੋਲੀਆਂ ਪਾਈਆਂ । ₹5ਸ਼ਿਸਤਾਂ 
ਬੈਨ੍ਹਕੇ ਚਲਾਈਆਂ 1 "ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ । "ਜੁੱਧ ਵਿਚ, ਜੈਗ ਫੁਮੀ ਵਿਚ [ਵਿ;-ਆਯੋਧਨ]! 
(ਅ) ਸੈਂ ਉਹ (ਸੂਰਮਾ) ਹਾਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੇ ਸਕਦਾ ।[ਸੈਸ/, ਅਯੋਧਜ] । 



ਸ੍ਰੀ ਗ੍ਰ ਪੂੂਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੨੯੩੧) ਰਗੱਸ ੬ । ਅੱਸੂ ੩੩, 

ਹਨਹੁ ਬਲਿ ਸਾਥਾ । ਦੇਖਹੁ ਮਾਰਤਿ ਹੋ' ਸਭਿ ਕੌ ਕਰਿ ਹੋ ਬਹੁ ਰੁੰਡ” 
ਕਟੋਂ ਗਨ ਮਾਬ/॥੩੦॥ਬੋਲਤਿ ਬੈਰਮਖਾਨ “ਖਰੋ”, ਤਬਿ ਜੋਰਿ ਤਵੈਰ। 
ਕੋ ਘੋਰ ਪ੍ਰਹਾਰੀ । ਯੌ ਕੜਕੀ ਜਨੁ ਗਾਜ ਪਰੀ, ਲਖਿ ਖਾਨਿ ਤੁਰੋਰ 
ਕੁਦਾਇ ਅਗਾਰੀ।ਆਪ ਗਯੋ ਬਚਿ ਬਾਹਨਿ ਕੇ ਲਗਿ” ਤੂਫ ਗਈ ਤਿਹ 
ਫਾਂਗ ਪਿਛਾਰੀ । ਤੂਰਨ ਹੀ ਅਵਿਨੀ ਗਿਰ ਗਾ; ਪਦ ਤੀਨ ਤੇ ਨਾਂਹਿਠਿ 
ਚਾਲਿ ਅਗਾਰੀ ॥ ੩੧ ॥ ਬੈਰਮਖਾਨ ਖਰੋ ਧਰਨੀ ਪਰ ਵਾਲ ਕ੍ਰਿਪਾਨ ਕੋ 

ਹਾਬ ਸੈਭਾਰੇ । ਹਰੈ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਪ੍ਰਹਾਰਨਿ ਲਾਗਿ ਕਟੈ ਗਨ ਅੰਗ ਧਰਾ 
ਪਰ ਡਾਰੇ । ਘੋਰਨਿ ਕੈ ਅਰੁ ਸੂਰੀਨ ਕੈ ਅਸਿ ਮਾਰਤਿ; ਆਪ ਬਚਾਂਵਨਿ 
ਧਾਰੇ । ਕੇਤੇ ਗਿਰੇ ਭਟ ਨਾਂਹਿ ਸੈਭਾਰਤਿ ਕੇਤਿਕ ਆਇ ਪਰੈ' ਲਲਕਾਰੇ 
॥ ੩੨॥ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੁ ਕੇ ਭਟ ਮਾਰਨਿ ਕੇ ਹਿਤ ਬੈਰਮਖਾਨ ਕੋ ਘੇਰਿ ਲਯੋ । 
ਖਾਵਿ ਪ੍ਰਹਾਰ ਨਹੀਂ' ਕਿਸਿ ਤੋ, ਕਰਿ ਬ੍ਰਿੰਦ ਉਪਾਇ ਨ ਘਾਇ ਘਧ“। 
ਚੈਚਲਤ' ਧਰ ਨਾਚਤਿ ਹੈ ਜਨ ਢਾਲ ਤੇ ਵਾਰ ਕੌ ਰੋਕ ਦਿਯੋ । ਤੇਗ ਤੇ 
ਮਾਰਤਿ ਆਪਿ ਬਚਾਇ ਕੈ ਸੂਰ ਹਿਰਾਨ ਭਏ ਨ ਹ੧੧੩੩॥ਯੋ' ਪਿਖਿ ਕੈ 
ਮਬੁਰਾਂ ਰਿਸਿ ਕੈ ਹਯ ਤੇ ਉਤਰਯੋ ਤਤਕਾਲ ਝਹਾਂ । ਦਾਵ ਤਕਯੋ, ਕਰ- 
ਵਾਰ ਨ ਖਾਇ, ਇਤੇ ਉਤ ਧਾਇ ਬਚਾਇ ਮਹਾਂ। ਤੂਰਨਤਾ ਧਰਿ ਕੌ ਤਬਿ 
ਔਚਕ ਜੋਰ ਕਰੋ ਹਤਿ ਵਾਰ ਜਹਾਂ । ਦੌਨ ਕੁਜਾਨ ਕੇ ਬੀਚ ਗਹਮੋਂ, 
ਛੁਫਿ ਜਾਨ ਚਹਨੋ, ਛੁਟਿਬੋਂ ਨ ਲਹਾਂ ॥ ੩੪॥ ਬਾਹਿਨ ਕੇ ਬਲ ਕੋ ਕਰਿਕੇ 

ਉਲਫਾਇ ਕੌ ਬੈਰਮਖਾਂਨ ਗਿਰਾਲੋ । ਛੀਨ ਕ੍ਰਿਪਾਨ ਹਨ ਤਿਸ ਗ੍ਰੀਵ 

ਕਟਤੋ ਧਰ ਤੇ ਸਿਰ ਦੂਰ ਬਗਾਯੋ । ਦੇਖਤਿ ਹੀ ਮਥੁਰਾ ਬਲ ਕੋ" ਗੁਰੁ ਕੈਂ 
ਦਲ ਦੀਰਘ ਹੀ ਹਰਖਾਯੋ । ਖਾਨ ਕੀ ਸੈਨ ਰਿਸੀ ਅਤਿਸ਼ੈ ਜਿਨ ਕੋ 
ਸਿਰਦਾਰ ਧਰਾ ਉਬਲਾਯੋ ॥ ੩੫ ॥ ਆਨਿ ਪਰੇ ਮਥਰਾ ਸਿਰਾਂ ਉਪਰ 

ਤੋਮਰ ਤੀਰ ਹਨੈ ਤਰਵਾਰੈਂ । ਘੋਰਿ ਲਿਯੋ ਬਡ ਬੀਰ ਬਹਾਦੁਰ ਰਾਤਿ ਕੋ 
ਚੈਦ ਜਬਾ ਪਰਵਾਰੈ' । ਹੈ ਪੁਰਜ਼ੇ ਪੁਰਜ਼ੇ ਗਿਰ ਗਾ ਤਬਿ ਆਪਿ ਮਰਮੋ ਬਹੁ 

੧ਧੜ । “ਸਿਰ । ₹ਬੋਰਮਖਾਨ ਨੇ ਲਘ ਲਿਆ ਤੇ ਘੋੜਾ ਔਂਗੇ ਨੂੰ ਕੁਦਾ ਲਿਆ । “ਗਾਵ ਘੋੜੇ ਨੂੰ 

ਲੱਗੀ। “ਸਾਰੇ ਹੀ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ (ਪਰ ਉਸ) ਨੇ ਜ਼ਖਮ ਨ ਖਾਧ । (ਅ) ਭਾਵ ਦਾਉ ਘਾਉ 

ਨੂੰ ਬਚਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । $ਮਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ । “ਬਲ ਨਾਲ ਵਾਰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿੱਥੋ। 
ਦਮਬਰਾ ਦੇ ਬਲ ਨੂੰ । ਵਂਪਿਰ=ਸਿਖ 1 



ਸਰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੨੯੩੨) ਰਾਸਿ ੬ । ਅੱਸੂ ੩੪. 

ਸ਼ੱਤਨਿ ਮਾਰੈ । ਦੇਖਿ ਗੁਰੂ ਬਿਕਸੇ ਪੂਰਸ਼ਾਰਬ'; “ਪੈਨ? ਸਭੈ ਸਿੱਖ ਤਾਂਹਿ 
ਉਚੀਰੈਂ ॥੩੬॥ ਆਪਸ ਮੈਂ ਮਿਲਿ ਸੈਨ ਗਈ ਤਜਿ ਹਾਂਥ ਤੁਫੈਗਨਿ ਕੌ 
ਲਲਕਾਰੇ । ਤੋਮਰ ਕੀ ਬਡ ਮਾਰ ਮਚੀ; ਤਲਵਾਰ ਨਚੀ) ਢਲਿ” ਲੋਹੂ 
ਪਨਾਰੇ । ਫੇਰਿ ਕਟਾਰਨਿ ਜੂ ਗਏ ਜਨੁ ਹੇਰੁ ਬਰੈਗਨਿ ਪ੍ਰਾਨ ਦੈ 
ਵਾਰੇ”। ਮਾਰਿ ਮਰੇ ਧਰ” ਬੀਚ ਪਰੇ, ਧਰ“ ਸੀਸ ਕਟੇ ਨ ਹਟੇ ਪਿਛਵਾਰੇ ॥ 
੩੭॥ ਦੋਹਰਾ ॥ ਇਮ ਮਾਚਜੋ ਘਮਸਾਨ ਤਬਿ ਮਰੇ ਹਜ਼ਾਰਹੁੰ ਬੀਰ । ਪਿਖਿ 
ਭਾਜੇ ਕਾਇਰ ਤਬੈ, ਸੂਰ ਰਹੇ ਧਰਿ ਧੀਰ ॥ ੩੮ ॥ %੩ ਘੂਰ ਪਤਾ. ਸ਼ ਗ੍ਰੰੇ 
ਖਸ਼ਟਮ ਰਾ 'ਕੈਰਮਖਾਨ ਅਰ ਮਥਰਾ ਸਿੱਖ ਬੱਧ' ਪ੍ਰਸੋਗ ਬਰਨਨੇ ਨਾਮ ਤ੍ਰੈਤ੍ਰਿਸਤੀ ਅੰਸੂ ॥ ੩੩ ॥ 

੩੪. [ਬਲਵੰਡ ਖਾਂ ਤੇ ਕਲਯਾਣਾ ਬੱਧ] । 
ਦੋਹਰਾ॥ ਬ੍ਜੇ ਜੂੜਉ ਦਹ ਦਿਸ਼ਿਨਿ ਉਮੰਡਿ ਚਲੀ ਬਡ ਸੈਨ। ਕੱਲਕਾਣਾ 
ਤਬਿ ਕੋਪ ਕੈ ਤੁਰਕਨਿ ਕੋ ਪਿਖਿ ਨੈਨ ॥ ੧ ॥ ਕੁਧੀਗ ਛੈਦ ॥ ਜਹਾਂ ਭੇੜ 

,ਕਰਾਚੋਲ”ਚਾਲੈਂ।ਪਰਯੋ ਧਾਇ ਸੂਰਾ ਅਨੀ ਬ੍ਰਿੰਦ ਹਾਲ ੧ ਤੁਵੇਗਾਨਿ 
ਮੈਂ ਦੋਇ ਡਾਲੰਤਿ ਗੋਰੀ । ਕਰਜੋ ਢੌਇ ਢੂਕੇ ਇਕੰਬਾਰ ਛੋਰੀ ॥ ੨ ॥ 
ਪਲੀਤੇ ਧੁਖੇ ਬਿੰਦ ਜ੍ਰਾਲਾ ਉਗਾਲੀ“। ਉਠੈ ਨਾਦ ਊਚੇ ਦਉ ਓਰ ਚਾਲੀ । 
ਬਹੀ ਸ਼ੂੰਕ ਗੇਰੀ ਸੜਾਂਕੇ ਲਰੀਤੀ। ਕਿਸੂ | ਤੁੰਡ ਕੈ ਕੈ ਮੂੰਡ ਖੰਡੇ ਧਮੈਤੀ' ॥੩॥ 
ਕਸੈਂ ਵੈਰ ਬਾਰੂਦ ਡਾਲੈਂ ਸ਼ਿਤਾਬੀ। ਲਗੈਂ ਸੂਰ ਘੁਮੈਂ ਗਿਰੈਂ ਜ੍ਰੋਂ ਸ਼ਰਾਬੀ। 
ਛਟੈਕਾਰ ਹਵੈਂ ਗਜੈ ਕੋਰ ਠੋਕੇ'' । ਕੜਾਕਾਂੜ ਛੌਰੈ' ਸਭੈ ਸ਼ੱਤ ਰੋਕੇ ॥੪॥ 
ਜਹਾਂ ਖਾਨਕੇ ਚੁੰਗ ਬਾਂਧੇ'' ਲਰੈਤੇ । ਕਰੀ ਮਾਰ ਭਾਰੀ ਗਿਰੈਤੇ ਮਰੈਤੇ। ਪਰੇ 
ਜਾਇ ਜੋਧਾ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਬੈਕੇ।ਕਰੈ' ਸ਼ੀਪਰਤਾਂ ਕੂਰ ਨਾਂਹੀ ਅਤੋਕੇ"" ॥੫॥ ਧਰੈ' 
ਸੂਰਤਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂਕੋ ਦਿਖਾਵੈਂ।ਬੈਗਾਰੈਂ ਮਲੋਛਾਨਿ ਸੌਹੈ' ਚਲਾਵੈਂ। ਗਿਰੇ ਬੀਰ 
ਬੋਕੇ ਕਰੇ ਮੂਛ ਬੈਕੀ"੧ਪ੍ਰਹਾਰੈਂ ਕਿਤੇ ਕੋਇ ਭਾਜੇ ਸਸ਼ੈਕੀ॥੬॥ ਪਰੀ ਲੋਥ 
ਪੈ ਲੋਥਪੋਬਾਨਿ“ਹੋਈ।ਤੁਵੈਗੇਂ ਗਿਰੌਤੀ ਸੰਭਾਰੈਤਿ ਕੋਈ।ਉਤੈ ਖਾਨ ਢੂਕੇ 
ਇਤੈ ਸਿੱਖ ਗਾਜੇ।ਭਏ ਮੈਮੁਖੇ ਸੂਰ ਪੀਛੈ ਨ ਭਾਜੇ॥੭॥ਦੋਂਹਰਾ॥ਮਾਰਮਚੀ ਦ੍ਹਰ 
ਓਰ ਤੇ ਭਟ ਕੱਲਯਾਨਾ ਧ।ਇ। ਪਰਯੋ ਬੀਚ ਤੁਰਕਾ|ਨ ਕੋ “ਮਾਰਿ ਮਾਰਿ 

"ਬਲ । “ਚੱਲ ਪਏ । “ਮਾਨੋ ਅਪੱਸ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਕੇ ਪੂਾਨ ਵਾਰ ਰਹੇ ਹਨ । “ਧਰਤੀ । “ਧੜ । 
ਮਾਰੂ ਵਾਜੇ। “ਤਲਵਾਰਾਂ । ਦਸਾਰੀ ਵੌਜ ਹਿਲ/ ਦਿੱਤੀ । ਸਮੂਹ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੇ ਪਲੀਤੇ -ਧੁਖੇ 
[ਜ੍ਰਲਾ ਉਂਗਲਾ=ਬੈਦੂਕ] । "?ਕਿਸੈ ਦਾ ਮੁੱਖ ਯਾ ਸਿਰ ਤੋੜਦੀ ਕੈਦੀ ਧ੩ ਜੰਦੀ ਹੈ । 

੮ਗਜ ਦੇ (ਬੰਦੂਕਾਂ ਵਿਚ) ਠੋਕਿਆਂ....। "“ਟੋਲੀਆਂ $ਨ੍ਹਕੇ । "ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ” । "ਮੁੱਛਾਂ 
ਤੇ ਤਾਉ ਦੇਣ ਵਾਲੇ । "“ਸਹਿਤ ਡਰ ਦੇ । '$ਢੇਰ । 



ਸਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ | (੨੯੩੩) ਗਾਸਿ ੬ । ਅੱਹੂ ੩੪, 

ਮੁਖ ਗਾਇ ॥ ੮ ॥ ਪਾਧੀ ੬੮ ॥ ਪਿਖਿ ਅਬਦੁਲ ਖਾਂ “ਰਣ ਭ ਥਿਸਾਨ । 
ਗੁਰੁ ਬੀਰ ਆਨਿ ਪ੍ਰਵਿਸ਼ੋਤਿ ਜਾਲ । ਕਿ ਗਈ ਬਾਂਹਨੀ ਬਹੁਤ ਖੇਤਿ । 
ਗਨ ਖਾਨ ਅੱਗ ਦਿਢ ਨਹਿੰ ਸੁਚੇਤ ॥੯॥ ਉਤਸਾਹ ਹੀਨ ਨਹਿ ਲਰਤਿ 
ਧਾਇ) । ਤਬਿ ਕ੍ਰੋਧ ਧਾਰਿ ਬੋਲਯੋ ਸੁਨਾਇ । ਬਲਵੇਡ ਖਾਨ _ਕੋ ਢਿਗ 
ਬੁਲਾਇ। “ਤੁਮ ਹੁੜੋ ਬੀਰ ਤੋਮਰ ਕ੍ਰਮਾਇ ॥ ੧੦ ॥ ਤਨ ਦੇਤਿ ਕਯੋ' ਨ 
ਅਬਿ ਲਰਨ ਹੇਤੁ । ਗੁਰ ਲਿੱਖਨਿ ਰੋਕਯੋ ਜੈਗ ਖੇਤ । ਜੇ ਹਰਿਗੁਵਿੰਦ ਕੋ 
ਲਿਹੁ ਨ ਮਾਰਿ । ਨਹਿੰ ਪਕਰਹੁ ਆਪਿ ਜਿ ਹੋਂ ਜਿ ਹਾਰਿ”ੈਂ ॥ ੧੧॥ ਤੁਮ 
ਕਹੋ ਕਹਾਂ ਬੈਠਨਿ ਸਥਾਨ । ਨਹਿ ਬੀਚ ਸੁ ਬੋਲਨਿ ਦੇਹਿ ਖਾਨ” । ਗੁਰ 
ਅਲਪ ਸੈਨ ਤੇ ਅਰਹਿ ਜੈਗ । ਪੁਨ ਲਰਹੁ ਕਹਾਂ ਨਿਜ ਅਧਿਕ ਸੈਗ/॥ 
੧੨॥ ਇਹ ਜਥੇਦਾਰ ਆਵਤਿ ਅਗਾਇਿ। ਸੁਰਖਾ ਤੁਰੋਗ” ਚੇਚਲ ਕੁਦਾਇ 
। ਇਸ ਹਤਹੁ ਅੱਗ ਹ੍ਰੈ ਕੈ ਰਿਸਾਇ । ਪੁਨ ਗੁਰੂ ਬਾਹਨੀ ਦਿਹੁ ਪਲਾਇ 
॥੧੩॥ ਅਟਕੈ ਨ ਕੋ! ਹੱਲਾ ਸੁ ਘਾਲਿ । ਭਟ ਅਲੀ ਬਖਸ਼ ਤਿਸ ਲੇਹੁ 
ਨਾਲਿ”। ਬਲਵੈਡ ਖਾਨ ਪਰਚੇਡ ਬੀਰ । ਸੁਨਿ ਕੈ ਸ ਕ੍ਰੋਧ ਬਚ ਅਤਿ 
ਅਭੀਰ“ ॥ ੧੪ ॥ ਘੋਰ ਕੁਦਾਇ ਤੋਮਰ ਸੰਭਾਰਿ । ਢਿਗ ਅਲੀਬਖਸ਼ 
ਲੀਨੋ ਹਕਾਰਿ । ਹੁਇ ਸਮੁਖ ਚਲਜੋ ਗੁਰ ਕੇ ਰਿਸਾਇਿ। ਭਟ ਦੌ ਹਜ਼ਾਰ 
ਜਿਨ ਸੈਗ ਧਾਇ ॥੧੫॥ ਦਿਮ ਭਏ ਅੱਗ੍ਰ ਗੁਰ ਸਮੁਖ ਦੌਢਿ। ਕਰਿ ਹਲਾ-, 
ਹੂਲ ਸੈਗ੍ਰਾਮ ਠੌਰ । ਤਬਿ ਪਿਖਜੋ ਕਲਜਾਨੋ ਕ੍ਰੋਧ ਧਾਗਿ। ਤਿਹ ਸਮੁਖ ਹੋਇ 
ਉਚੇ ਪੁਕਾਰਿ ॥੧੬ ॥ “ਮੈ ਖਰੋ ਤੋਹਿ ਕੋ ਹਤਨਿਹਾਰ । ਕਿਮ ਜਾਤਿ ਅੱਗ੍ਰ 
ਕੋ ਹਮਹੁ ਟਾਰਿ । ਬਿਨ ਮਰੇ ਕਿ ਮਾਰੇ ਜੈਗ ਮਾਂਹਿ । ਇਤ ਉਤਹਿ ਜਾਤਿ 
ਇਹ ਉਚਿਤ ਨਾਂਹਿ?॥ ੧੭॥ ਇਮ ਕਹਿ ਸੈਭਾਰਿ ਤੁਪਕ ਪ੍ਰਹਾਰ । 
ਬਲਵਡ ਮੁਰਜੋ ਸੁਨਿ ਕ੍ਰੋਧ ਧਾਰਿ । “ਕਯੋਂ ਚਹਿਤਿ ਨ ਜੀਵਨ ?, ਪ੍ਰਾਨ 
ਦੇੜਿ” । ਕਹਿ ਭਯੋ ਸਮੁਖ, ਦੋਨਹੁ ਸੁਚੇਤ ॥ ੧੮ ॥ ਕਬਿੱਤ ॥ ਪਰੋ 
ਢੌਰਿ ਕਰਿ ਠੌਰਠੌਰ ਕਪੇ ਬੀਰ,ਦੋ ਦੋ ਗੋਰੀ ਠੋਕਿ ਤਯਾਰ ਤੁਪਕ ਸੈਭਾਰਿ 
ਕੈ। ਪਰੇ ਅਰਿਰਾਇ, ਧਾਇ ਮਿਲੇ ਸਮੁਦਾਇ ਜਾਇ; ਹਯਨਿ ਕੁਦਾਇ ਕੈ 
ਪਲਾਇ ਅਰਿ ਮਾਰ ਕੈ । ਜ੍ਰਾਲਾ ਉਗਲਾਣੀ ਤੇ ਪਠਾਣੀ ਸੈਣ ਹਾਣੀ 

(੩) ਜੇ ਆਪ ਨਾਂ ਪਕੜੋਗੇ (ਤਾਂ) ਹਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ , "( ਤੇ ) ਖਾਨ ( ਆਪਣੇ ) ਵਿਚ ਬੋਲਣ 
ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ । “ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਤੋਂ ਬਹੁਤ (ਸੇਨਾਂ) ਨਾਲ ਵਿਰ ਕੀਣੂੰ ਲੜੋਗੋਂ ? .“ਲਾਲ ਘੋੜਾ । 
“ਬੜ) ਵੀਰਤਾ ਵਾਲੇ । “੧ ਦੂਕਾਂ ਤੋਂ । #ਪ੪-ਜੈਹੇ ਜਿ ਹਾਰਿ । 



ਜਰੀ ਗੁਰ ਪੁਤਾ੫ ਸੂਰਜ । (੨੯੩੪ ) ਰਾਸਿ ੬ । ਅੰਸੂ੩ਬ, 

ਗਣ, ਮਾਂਗਿ ਮਾਂਗਿ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਾਣ ਛੋਰੇ ਤਨ ਭਰਕੇ । ਆਯੁਧ ਪ੍ਰਹਾਰਕੰ 
ਸੁਭਫਨਿ ਬੈਗਾਰ ਕੈ ਮਰੇ ਹੈਂ ਅਰਿ ਮਾਰਿ ਕੈ, ਗਿਰੇ ਹੈ' ਖਾਨ ਹਾਰਿ ਕੰ॥ 
੧੯॥ ਖਾਨ ਬਲਵੇਡ ਬਲਿਵੈਡ ਕੁਜਦੈਡਨਿ ੩" ਤੋਮਰ ਪ੍ਰਦੈਡ ਕੌ 
ਭ੍ਰਮਾਇ ਬਾਰਿ ਬਾਰਿ ਤੇ । ਪੈਰਨਿ ਕੌ ਮੋਰਨਿ ਮਨਿੰਦ ਸੋ ਨਚਾਇ ਕਰਿ 
ਮਾਰੈ ਸਿੱਖ ਓਰ,ਉਰ ਫੋਰਿ ਫੋਰਿ ਡਾਰਿਤ।ਬਾਹੁਨਿ ਕੌ ਬਲਕਜਿ ਬਾਹਨੀ 
ਹਿਲਾਇ ਦਈ, ਬਾਹਨਿ ਕੋ ਪ੍ਰੇਰ ਬਾਹੁ ਘਉ; ਬਹੁ ਮਰ ਤੇ" । ਉਚੇ ਸੋ 
ਪੁਕਾਰਤੇ,ਬੈਗਾਰਤੇ,ਨ ਹਾਰਤੇ ਹੈਂ,ਖਰੇ ਲਲਕਾਰਤੇਂ ਤੁਵੈਗਨਿ ਪ੍ਰਹਾਰ ਤੇ 
॥ ੨੦॥ ਜਬੈ ਬਲਵੰਡ" ਰਨ ਮੰਡਿ ਕੈ ਘਮੰਡ“ ਕਰਯੋ ਭਏ ਖੰਡ ਖੰਡ 
ਚਲੀ ਚੋਡ ਜੋ ਕ੍ਰਿਪਾਨ ੩੪ । ਸਿੱਖਨਿ ਸਮੇਤ ਹ੍ਰੈ ਕਲਯਾਨੇ ਨੇ ਬਿਲੋਕਯੋ 
ਤਬਿ ਬਾਜ਼ੀ ਕੋ ਤ੍ਰਿਪਾਇ” ਭਯੋ ਆਗੇ ਕੋਪ ਠਾਨਿ ਤੇ।ਗੋਰੀ ਦੋਇ ਡਾਰਿਕੈ 
ਤਵੈਗ ਨਿਜ ਤਾਰ ਕਰਿ ਮੇਲਿ ਕੈ ਪਲੀਤ ਕੋ ਉਭਾਰੀ ਧਰਿ ਪਾਨ ਤੇ`। 
ਲਗੀ ਜਾਇ ਜ੍ਰਾਨ ਤੇ ਸੁ ਪ੍ਰਾਨ ਕਰਿ ਹਾਨਿ ਤੇ ਗਿਰਯੋ ਹੈ ਕਿਕਾਨਤੇ 
ਨ ਉਠਜੋ ਤਿਸ ਥਾਨ ਤੇ ॥ ੨੧॥ ਨੋਜ਼ਾ ਨਹਿ ਤਯਾਗੋ, ਅਨੁਰਾਗੋ 

ਜੋਗ, ਭੋਗ ਭਯੋ ਦੇਖਿ ਕੋ ਬਖਸ਼ਅਲੀ ਬਿਸਮਿਓਂ ਬਿਚਾਰਿ ਕੈ । ਬੀਰਨਿ 
ਸੋਂ ਕਹਯੋ ਖਲਵੈਡਖਾਨ ਗਿਰਯੋ ਮਰਜੋ, ਹੂਜੀਏ ਅਗਾਰੀ ਨਤੂ ਧਾਵੈ 
ਰਿਪੁ ਮਾਰਿ ਕੈ । ਰੋਕੋ ਆਗਾ ਜਾਇ ਬ੍ਰਿੰਦ ਤੁਪਕ ਚਲਾਇ ਧਾਇ; ਬਡੇ 
ਭਟ ਘਾਇ, ਖਾਇ ਮਾਰੈ ਤਨ ਡਾਰ ਕੈ । ਆਯੁਧ ਸੰਭਾਰਿ ਕੈ _ਬਿਸਾਲ 
ਧੀਰ ਧਾਰਿ ਕੇ ਅਰੀਜੈ'? ਅਰਿ ਮਾਰਿ ਕੈ; ਸੁ ਹੋਸ਼ ਕੌ ਸੈਭਾਰਿ ਕੋ”॥੨੨॥ 
ਰਸਾਵਲ ਫੰਦ ॥ ਕਹੈ ਯੌ ਪੁਕਾਰੀ । ਪਯਾਨੰ_ ਅਗਾਰੀ । ਤੁਢੁਰੈ' ਸੈਭਾਰੀ । 
ਬਰੂਦੈ ਸੁ ਡਾਰੀ ॥ ੨੩ ॥ ਗਜੀ ਠੌਕਿ ਗੋਰੀ । ਕਰੀ ਸ਼ੱਤ ਓਰੀ। ਪਲੀਤੇ 
ਮਿਲਾਏ । ਸੁ ਤੋੜੇ ਧੁਖਾਏ ॥੨੪॥ ਸਮੂਹੇ ਅਰਾਤੀ'"। ਤੋਕੈ' ਤਾਂਹਿ ਛਾਤੀ। 
ਛੁਟੀ ਸ਼ੂੰਕ ਜਾਤੀ । ਲਗੀ ਬੇਗ ਤਾਤੀ॥੨੫॥ ਬੋ ਸ਼ੱਤ੍ਰ ਘਾਂਤੀ। ਤੁਰੈਰੀ/ 
ਪਪਾਤੀ"੧ਭਰੇ ਸ੍ਰੋਣ'” ਝੂਲੇ। ਪਲਾਸੈ ਪ੍ਰ ਵੁਲੋ'“॥੨੬॥ਅਲੋ)ਬਖਸ਼ ਧਾਯੋ । 
ਤੁਰੰਗੈ ਨਚਾਯੋ । ਕਲਜਾਨੈ ਸੁ ਹੇਰਾ । ਕਹੋ ਤਾਂਹਿ ਬੇਰ ॥ ੨੭॥ ਹੜਜੋ 
ਕਰ ਲਿਵੈਡ ਖੋ ਬਲ ਵਾਲੀਆਂ ਭੁਜਾਂ ਨਲ। “ਫੋੜ ਫੋੜਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿਤੇ । “ਬਾਹਾਂ ਦਾ ਬਲ ਕਰਕੇ 
(ਵੈਰੀ ਦੀ) ਸੇਨਾਂ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤੀ (ਫਿਰ) ਘੋੜੇ ਪਰੇਰ ਕੇ ( ਸ਼ਸਤ੍ਰ) ਵਾਹ ਕੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ 

(ਗਰ ਦਿੱਤ ਤੇ ਕਈ) ਮਾਰ ਹੀ ਦਿਤੇ। “ਬਲਵੰਡ ਖਾਨ ਨੇ । “ਘਮਸਾਨ; ਹੈਕਾਰ । $ਡਿੱਥੀ 

ਕ਼ਿਪਾਨ ਦੇ ਚਲਣ ਤੋਂ । “ਟਪਇਕੇ। "ਰੇੱਖਕੇ ਹੱਥ ਤੇ । ੯ਨਾਸ਼ ਹੈ ਗਿਆ । ੯“ਅੜੋ । ""ਵੋਰੀ । 

੧੨ਤੇਤੀ । "੧ਬਿੱਗਦੇ ਹਨ । "ਲਹੂ ਨਾਲ ਭਿੱਜੇ। "“(ਮਨੋ) ਛਿੱਛਰੇ ਫੁੱਲੇ ਹਨ ! 



ਸਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ! (੨੯੩੫) ਰਾਸਿ ੬। ਔਤੂ ੩੪, 

ਖ਼ਾਨ ਆਗੇ । ਅਬੈ ਜੇ ਨ ਭਾਗੇ । ਪਠੋ ਤਾਂਹਿ ਸੈਗਾ” । ਸੰਭਾਰੀ `ਤਵੈਗਾ ॥ 
੨੮॥ ਕਬੈ ਬਾਮ ਪਾਸੇ । ਤੁਰੇਰੀ ਨਿਕਾਂਸੇ। ਕਬੈ ਹਾਥ ਦਾਂਏ। ਚਲਾਕੀ 
ਵਿਖਾਏ ॥ ੨੯ ॥ ਦੁਕੈ ਨਾਂਹਿ ਗੋਰੀ/ਜਿਜੇ ਤਾਕਿ ਛੋਰੀ।ਹਤਜੋ ਸੋ ਨਿ ਸੈਸੈ । 
ਬਡੇ ਬੀਰ ਧ੍ਰੈਸੈ ॥੩੦॥ ਕਲਯਾਨਾ ਜੁ ਧਾਯੋਂ। ਅਗਾਉ ਸੁ ਆਯੋ । ਅਲੀ 
ਬਖ਼ਸ਼ ਧਾਰੀ । ਤੁਵੈਰੀ ਤਯਾਰੀ॥ ੩੧ ॥ ਤਕਜੋ ਅੱਗ ਆਵਾ । ਸੁ ਤੋਰਾਂ 
ਝ੍ਕਾਵਾ । ਸ਼ਿਤਾਬੀ ਪਲੀਤਾਂ । ਉਠਜੋ ਨਾਦ ਕੀਤਾ ॥੩੨॥ ਛਟੀ ਆਇ 
ਗੋਰੀ । ਰਿਦਾ ਦੀਨਿ ਫੋਰੀ । ਗਿਰਯੋ ਝਮ ਐਸੇ। ਕਟਜੋ ਰੁਖ” ਜੈਸੇ॥੩੩॥ 
ਮਰਜੋ ਜੇ ਕਲਯਾਨਾ । ਭਏ ਮੋਦ ਖਾਨਾ”। ਹਲਾਹਾਲ ਕੀਨੇ । ਚੜੀ ਚੌਂਪ 
ਢੀਨੋ%੩੪॥ ਅਗਾਉ ਪਯਾਨੋ । ਭਏ ਸਾਵਧਾਨੇ । ਰਣੀ ਰੈਗ ਰਾਚੇ । ਮਹਾਂ 
ਰੋਸ ਮਾਚੇ ॥੩੫॥ ਕ੍ਰਿਪਾਨੰ' ਨਿਕਾਰੀ । ਪਰੇ ਏਕ ਬਾਰੀ। ਤਛਾਮੁੱਛ ਕਾਟੇ। 
ਕਿਤੇ ਸਿੱਖ ਡਾਟੇ ॥੩੬॥ ਕਿਤੇ ਮਾਰ ਨੋਜੇ । ਪਰੋਏ ਕਰੇਜੇ । ਕਿਤੇ ਮੁਸ਼ਟ 
ਜੁੱਧੈ। ਕਰੈ' ਸੂਰ ਕੁੱਧੈ ॥੩੭॥ ਕਰਾਦੋਲ ਭਾਰੇ । ਸੁ ਖਾਂਡੇ ਦੁਧਾਰੇ । ਤਜੀ 
ਢਾਲ ਆਗੇ“ । ਭਿੱਰੇ ਸ਼ੌਕ ਤਕਾਗੇ ॥੩੮॥ ਇਤੇ ਸਿੱਖ ਕਕੈਂ।ਉਤੇ ਖਾਂਨ 
ਢੂਕੈਂ' । ਸਿਪਾਹੀ ਕਰਾਰੇ । ਨਹੀਂ ਕੋਇ ਹਾਰੇ ॥ ੩੯ ॥' ਕਟੇ ਐਗ੍ ਹ੍ਰ ਕੈ । 
ਹਤੈ' ਕੋਪ ਕੈ ਕੈ । ਬਡੋ ਸ਼੍ਰੋਣ ਚਾਲਾ । ਸੁ ਲੋਬੈ' ਕਰਾਲਾ ॥ ੪੦ ॥ ਪਰੀ 
ਖੇਤ ਮਾਂਹੀ । ਬਿਹੈਂਗੇ ਸੁ ਖਾਂਹੀ । ਫਿਰੈ ਸਕਾਲ ਮਾਤੇ? । ਭਟੈ ਮਾਸ ਖਾਤੇ ॥ 
8੧ ॥ ਗਨੰ ਕੰਕ ਆਏ । ਬਿਰੇ ਜੰਗ ਥਾਏ' । ਬਡੀ ਗ੍ਰਿੱਝ ਬੋਲੈਂ । ਭਈ 
ਬ੍ਰਿੰਦ ਡੋਲੈ' ॥ ੪੨॥ ਦੋਹਰਾ ॥ ਵਿਹੈ' ਜੋਗਨੀ ਭੀਖਨਾਂ` ਕਰਤੀ ਸ਼੍ਰੋਠਤ 
ਪਾਂਠਿ। ਭੂਤ ਪ੍ਰਤ ਨਾਚਤਿ ਹਸਤਿ ਉਠਿ ਉਠਿ ਪਰਤਿ ਮਸਾਂਨ ॥ ੪੩॥ 
ਕਤਲ ਭਦੇ ਸਿਖ ਗਨ ਜਬੈ ਓਰੜ ਪਰੇ" ਪਠਾਨ । ਲਸ਼ਕਰ ਦੀਰਘ 
ਜਿਨਹੁ` ਕੌ ਕਗਹਿ ਕਹਾਂ ਤਕ ਹਨ ॥੪੪੩॥ ਸਿੱਖਨਿ ਕੋ ਅਰੁ ਖਾਨ ਕੋ 
ਪਰਜੋ ਜੋਗ ਬਿਕਰਾਲ । ਦੋਨਹੁੰ ਮਰਿ ਕਰਿ ਗਿਰਤਿ ਹੈ' ਲੋਥ ਲੋਥ ਪਰ 
ਜਾਲ ॥ ੪੫॥ ਕੇਤਿਕ ਸਿਰ ਨਾਂਗੇ ਪਰੇ, ਜੈਬੁਕ ਥੈਂਚਤਿ ਮਾਸ । ਦ੍ਰਿਗ 
ਉਘਰੇ ਜਨੁ ਜਿਯਤਿ ਹੈਂ ਨਿਕਸੇ ਪ੍ਰਾਨ ਤਹਾਂਸੁ' ॥ ੪੬ ॥ ਡੋਮੇਰ 
ਤਰਵਾਰਨਿ ਤਬਰ"” ਤੇਗੇ ਤੀਰ ਤੁਵੈਗ । ਅੰਗ ਭੰਗ ਬਿਚ ਜੈਗ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਠ 
ਲਾਲ ਤਨ ਰੈਗ॥ ੪੭॥ ਮਰੇ ਹਜ਼ਾਰੋਂ ਹਯ ਬਲੀ ਛੂਛੇ ਕੋ ਬਿਚਰੈਤਿ । 
"ਨਾਸ਼ ਕੀਤੋਂ । “ਇਿੰਛ । ਪਠਾਣ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ।ਉਤਸਾਹ ਚੜ੍ਹਿਆ ਦਿੱਸਦਾ ਸੀ । “ਢਾਲ ਅਗੇ 
ਕਰਕੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪੰੜੇ ਤੇ ਕਰਾਚੋਲ । 5ਡਰ । ? ਮਤੇ ਹੋਏ । €ਦੂੱਟਕੇ ਪਏ। €ਵਿੱਬੇ ਹੀ 
(ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ)। “?ਵਰੇ ਸਫਾਜੰਗ [ਆ ਤਬਰ] । 



ਸਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ | ( ੨੯੩੬) ਗਸਿ ੬ । ਮੰਤ 8੫. 
ਕੇਂ ਘਾਯਲ ਹਰੈ ਕਰਿ ਖਰੇ ਘੂਮਾਤਿ ਨਹੀਂ ਚਲੰਤ ॥੪੮॥ ੪੪੪ ੮. ੫ ਹਅ !ਨ੍ਰੋ- ਪਨਣਮ ਰਾਸ 'ਬਲਵੇਡ ਖਾਂਨ ਕਲਕਾਨਾ ਸਿੱਖ ਬੱਧ' ਪ੍ਰੋਗ ਬਰਨਨੰ ਨਾਮ ਚਤੁਰਤਿੰਸਤੀ ਅੰਸ ॥ ੩੪॥ 

੩੫. [ਅਲੀ ਬਖਸ਼; ਲਾਨੋ ਤੇ ਇਮਾਮ ਬਖਸ਼ ਬੱਧ] । 
ਦੋਹਰਾ ॥ ਅਲ੫ ਸਿੱਖ ਆਰੀ ਰਹੇ ਘੇਰੇ ਆਨਿ ਪਠਾਨ । ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਗੋਵਿੰਦ 
ਦੇਖਿ ਕੈ ਕੌਪੇ ਰਿਦੇ ਮਹਾਨ ॥ ੧ ॥ ਸ੍ਰੋਯਾ ਫੰਦ ॥ ਐਲੀ ਬਖਸ਼ ਸਭਿ 
ਲਸ਼ਕਰ ਆਗੇ ਹੜਹਿ ਤਵੈਗ ਭਯੋ ਹੈਕਾਰ। ਸੈਨ ਸਕਲ ਤੁਰਕਾਨੀ 
ਉਮਡੀ ਬਹੁ ਧੋਂਸਨਿ ਕੀ ਉਠਿ ਧੁੰਕਾਰ । ਹਾਬਨਿ ਗਹੇ ਪਤਾਕਾ'ਆਵਤਿ 
ਫਰਰੇ ਛੋਰਿ ਦਿਏ ਤਿਸ ਬਾਗਿਭਈ ਜੀਤਿ ਮਨਿ ਜਾਨਤਿ ਮੂਰਖ ਤੁਰੰਗ 
ਧਵਾਇ ਪਰੇ ਇਕਸਾਰ ॥ ੨ ॥ ਸ਼੍ਰੀਗੁਰ ਚਾਂਪ ਕਠੋਰ ਸੈਭਾਰਾ ਬਾਨ ਪਨਚ 
ਕੇ ਬਿਚ ਬਗਰ'ਇ'।ਐੱਚਿ ਕਾਨ ਲਗਿ ਖਪਰਾਂ ਛੋਰਯੋ ਗਯੋ ਬੀਰ ਬੇਧਤਿ 
ਅਗਵਾਇ । ਇਕ ਦੁਇ ਤੀਨ ਚਾਰ ਲਗਿ ਪੰਚਹੁੰ ਜੋ ਸਨਮੁਖ ਡਿਸ 
ਭੇਦਤਿ ਜਾਇ । ਅਬਦੁਲ ਖਾਨ ਖਰੋ ਜਹਿੰ ਪਾਛੇ ਤਹਿੱਲੋ ਪਹੁੰਚਯੋਬ੍ਰੰਦਨ 
ਘਾਇ॥ ੩॥ ਇਮ ਕਰਿ ਕੋਪ ਪ੍ਰਹਾਰੇ ਸਰ ਖਰ, ਗਿਰੇ ਸੈਂਕਰੇ ਮੁਜ਼ਲ 
ਪਠਾਨ । “ਕੋ ਮਾਰਤਿ ਇਹ ਦਿਖੀਯਤਿ ਨਾਂਹਿਨ ਹਮਰੇ ਬੀਰ ਕੀਨਿ ਗਨ 
ਹਾਨ”। ਠਣਕ ਗਏ ਭਟ! ਅਟਕ ਰਹੇ ਤਹਿ, ਨਹਿ ਆਗੇ ਪੁਨ ਕੀਨਿ 
ਪਯਾਨ । ਤਬਿ ਨਾਨੌ ਕੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਖਿ ਕਰਿ ਦਯਾ ਦ੍੍ਸ਼ਟਿ ਤੇ ਹੁਕਮ 
ਬਖਾਨਿ ॥੪॥ “ਅਲੀ ਬਖਸ਼ ! ਇਹ ਆਗੇ ਆਵਤਿ ਤੋਹਿ ਹਾਥ ਤੇ ਅਥਿ 
ਮ੍ਰਿਤੂ ਹੋਇ। ਤੁਪਕ ਅਜ਼ੂਕ ਚਲਾਵਤਿ, ਚੌਕਸ ਬਚਹੁ ਆਪ,ਇਸਲੋਹੁ 
ਪਰੋਇ।ਸੁਨਿ ਸਤਿਗੁਰੁ ਤੇ ਨਾਨੋ ਤਿਹ ਛਿਨ ਧਨੁਖ ਸੰਭਾਰਜੋ ਨਿ ਸ਼ਠੁਰ 
ਜੋਇ। ਘੋਗਾ ਪ੍ਰੇਰਤਿ ਹੇਰਤਿ ਰਿਪੁ ਕੋ ਆਗੈ ਗਯੋ ਬੀਰ ਬਡ ਸੋਇ॥ 
੫॥ ਬੀਰਨਿ ਪਰ ਤੀਰਨਿ ਕੀ ਬਰਖਾ ਘਨ ਸਮਸਰ ਕਰਤਾ ਇਕ ਬਾਰਿ। 
ਸੈਗ ਤੀਨ ਸੈ ਸਿੱਖ ਸਮੁਖ ਭੇ ਛੁਟੀ ਤੁਵੈਗਨਿ ਸ਼ਲਖ ਉਦਾਰਿ।ਕਰਿਹੱਲਾ 
ਬਡਿ ਮੇਲ ਕੁਲਾਹਲ ਸ਼ਬਦ ਤੜਾ ਭੜ ਉਠਿ ਕੜਕਾਰ । ਵਧੇ ਪਠਾਂਨ 
ਦੜਾਦੜ ਗੇਰੇ ਧਰ ਉਪਰ ਮਰਿ ਪਰੇ ਜੁਝਾਰ ॥ ੬॥ ਅਲੀ ਬਖਸ਼ ਕੋ 
ਤਕਿ ਕਰਿ ਨਾਨੋ ਤੀਖਨ ਭੀਖਨ ਬਾਨ ਨਿਕਾਗਜਿਸਤੇ ਜੀਵੜਿ ਰਹਹਿ 
ਨ ਸ਼ੱਤ ਬਾਗ ਉਠਾਇ ਦੁਰਾਇ ਅਗਾਰ“। ਸਨਮੁਖ ਹ੍ਰੋ ਕਰਿ ਐੱਚਿ 

“ਝੰਡੇ । “ਚੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਗਾਕੇ ਭਾਵ ਜੋੜਕੇ । ਦੋਠਿਠੰਬਰ ਗਏ (ਵੈਰੀ ਦੇ) ਨੂਰਮੇ । “ਬੰਦੂਕ 
ਅਚੂਕ (ਛਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਨਾ ਚੁੱਕਨ ਵਾਲੀ ਇਹ ਅਲੀਬਖਸ਼) ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦ' ਹੈ ਸੋ ਤੁਸੀ 
ਜ਼ੋਕਸ ਹੋਕੇ ਆਪ ਬਚਣਾ ਤੇ... “ਘੜੇ ਦੀ ਵਾਗ ਦੁੱਕੀ ਤੇ ਦੂੜਾਕੇ ਐੱਗੇ ਕੀਤਾ। 



ਸ਼੍ਰ ਗੁਰ ਪੁਤਾਖ ਸੂਰਜ । (੨੯੩੭) ਰਾਸਿ ੬ । ਅੱਸੂ ੩੫. 
ਕਾਨ ਲਗਿ ਅਲੀ ਬਖ਼ਸ਼ ਪਿਖਿ ਤੁਪਕ ਸੈਭਾਰ। ਤਯਾਰ ਕਰਨਿ ਲਾਗੜੋ 
ਝਬਿ ਤੂਰਨ ਤੋਰ' ਜਰਯੋ ਪਲੀਤੇ ਧਾਰਿ ॥ ੭॥ ਤਜਾਰਿ ਕਰਤਿ ਹੀ ਰਹਨੋ 
ਮੰਦ ਮਤਿ ਇਤਨੇ ਮਹਿ ਨਾਨੋ ਬਲਵਾਨ । ਤਕਜੋ ਡੁੰਡ ਦਰ ਖਪਰਾ 
ਛੋਰ੧ੋ', ਗਯੋ ਸਰਪ ਕੇ ਹੋਹਿ ਸਮਾਨ । ਧਰੀ ਸ਼ਿਸਤ ਬੰਦੂਕ ਰਹੀ ਕਰ 
ਬਰਮੀ ਜਿਮ ਪ੍ਰਵਿਸ਼ਜੋ ਮੁਖ ਬਾਨ” । ਗਿਰਜੋ ਤੁਰੰਗ ਤੇ ਖਾਇ ਭਵਾਰੀਐੱਧੋ 
ਪਰੋ ਜੈਗ ਕੇ ਬਾਨ ॥੮ ॥ ਅਲੀ ਬਖਸ਼ ਕੌ ਮਾਰਿ ਲੀਨਿ ਜਬਿ ਸਭਿ 
ਅਵਿਲੋਕਤਿ ਜਿਯਤਿ" ਪਠਾਨ । ਧਰਜੋ ਤ੍ਰਾਸ, ਕੁਛ ਪਾਛੇ ਹਟਿਗੇ, ਸਿੱਖ 
ਓਰੜੇ ਬਡਿ ਬਲਵਾਨ । ਐੱਚਿ ਕ੍ਰਿਪਾਨੈ' ਲਈ ਮਹਾਨੋ' ਸ਼ੱਤ੍ਰਨਿ ਹਾਨੈ ਬਡ 
ਰਣ ਠਾਨਿ।ਹਲੀ ਸੇਨ ਕੋ" ਜਬਹਿ ਬਿਲੋਕਾ ਚਹਿ ਰੋਕਾ ਤੌਬਿ ਅਬਦੁਲ 
ਖਾਨ ॥ ੯॥ ਹੁਤੋ ਇਮਾਮ ਬਖਸ਼ ਤਬਿ ਨੌਰੇ ਕਹਜੋ ਕਰੋਧ ਤੇ “ਕਹਾਂ 
ਪਿਖੰਡਿ ?।ਗੁਰ ਤੇ ਤੁਰਕ ਤ੍ਰਾਸ ਉਰ ਧਰਿ ਕਰਿ ਧਾਵਤਿ ਆਵਤਿ 
ਆਯੁਧਵੈਤਿ । ਲੋ ਨਿਜ ਲਸ਼ਕਰ ਸਨਮੁਖ ਹ੍ਰੈ ਕਰਿ ਮਾਰਹੁ ਸਿੱਖਨਿ ਕੋ 

।ਭਾਗੇ ਕਹਾਂ ਜਾਹੁਗੇ ਮੂਰਖ!ਮੋਰਹ ਸਕਲ ਧੀਰਧਰਿਐਤਿ“॥੧੦॥ 
ਸੁਨਭਿ ਇਮਾਮ ਬਖਸ਼ ਤਬਿ ਧਾਯਹੁ ਲੈ ਕਰਿ ਸੈਗਿ ਸਊਰ ਹਜ਼ਾਰ । 
ਜਹਾਂ ਲਰਤਿ ਨਾਨੋ ਭਟ ਮਾਰਤਿ ਤੀਰ ਤੁਵੈਗ ਚਲਤਿ ਹਥਿਆਰਿ।ਤਹਾਂ 
ਆਨਿ ਜੂਟ੧ੋ, ਬਹੁ ਛੂਟੈ ਗੋਰੀ;ਵੋਰਹਿੰ ਰਿਦੈ ਜੁਬਾਂਗ ਗਿਰ ਗਿਰ ਪਰਹਿੰ 

ਗਮ ਤੇ# ਭਟ ਅੰਗ ਭੰਗ ਕੋ ਕਰਹਿ ਪੁਕਾਰਿ ॥੧੧॥ ਭਿਰੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੁ 
ਕੇ ਸੈਗ ਤੁਰਕਨਿ ਮੁਰੇ ਨ ਪੀਛੇ ਇਕ ਪਗ ਥਾਨ । ਚਮਕਹਿੰ ਖੜਗ 
ਸ਼੍ਰੇਣ ਸੋਂ ਲਿਪਟੇ, ਕਟਹਿੰ ਅੰਗ ਭਟ ਘਾਇ ਮਹਾਨ । ਹਤਹਿੰ ਸੀਸ ਪਰ 
ਮੂਖ ਲਗਿ ਚੀਰਹਿ ਕੇੜਿਕ ਕੇ ਮੁਖ ਬਜਹਿੰ ਕ੍ਰਿਪਾਨ । ਕਰਨ, ਨਾਸਿਕਾ 
ਛਿਦੇ ਕਿਤਿਕ ਕੇ ਕੇਚਿਤ ਕਰੇ ਬਿਲੋਚਨ ਹਾਨ॥੧੨॥ ਮੋਢੇ ਲਗਹਿ ਬੀਚ 
ਤੇ ਚੀਰਡਿ;ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਗਹੇ ਹਾਬਨਿ ਕਟਿ ਜਾਤਿ । ਕੇੜਿਕ ਕੰਠ ਕਟਤਿ, 
ਸਿਰ ਉਤਰਤਿ;ਧਰ ਗਿਰਪਰਤਿ;ਕਿਤਿਕ ਤਰਫ'ਡਿ। ਕਟ ਤੋਂ ਕਟਤਿ”, 

੨੨ ੨ ੨੩. "(ਠਾਨੋ ਨੇ ਵੇਰੀ ਦਾ) ਮੂੰਹ ਰੂਪੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਡੱਕ ਕੇ ਤੀਰ ਮਰਿਆ । “(ਉਸ ਵਲੋਂ) ਸੰਦੂਕ ਦੀ 
ਬਧੀ ਸ਼ਿਸਤ ਹੱਥ ਵਿਢ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ, (ਤੇ ਉਸ ਦੇ) ਵਰਮੀ ਰੂਪੀ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਤੀਰ ਧਸ ਰਿਅ। 
”(ਜੋ) ਜੀਵੇ ਸਨ । "ਸੋਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੱਲ ਗਿਆਂ । “ਧੀਰਜ ਧਾਰ ਕੇ ਸਫ਼ ਨੂੰ ਮੋੜ ਢਿਓ । #ਘੋੜਿਆੰ 
ਤੋਂ । “ਕਸਰ ਤੋਂ ਕਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਘ ਸੂਰਜ । ( ੨੯੩੮ ) ਰਾਂਸਿ ੬। ਲੰਸੂ ੩੫, 

ਨ ਮਿਟਤਿ ਅਟਕ ਭਟ',ਮਾਰਤਿਖਰੇ ਖੜਗ ਸਹਿਗਾਂਤ”ਂ।ਸ਼੍ਰੋਠਤ ਬਹਤਿ 
ਅਨੋਕਨਿ ਕੇ ਭਨ ਘਉ ਭਕਾ ਭਕ ਬੋਲਤਿ ਘਾਤਿ" ॥ ੧੩ ॥ ਸਮੁਖ 
ਇਮਾਮ ਬਖਸ਼ ਤਬਿ ਹੋਯਸਿ ਹਯ ਚਰਿਬੇ ਬਿੱਦਯਾ ਬਡ ਜਾਨਿ । ਅਧਿਕ 
ਢੈਦਾਵਤਿ ਇਤ ਉਝ ਵੇਰਤਿ ਕਬਹਿ ਤੁਵੈਗ ਹਤਹਿ ਢਿਗ ਆਨਿ ।ਕਥਿ 

ਨੋਜ਼ਾ ਗਹਿ ਮਾਰਤਿ ਧਾਵਤਿ ਕਬਹੁੰ ਸੁਭਟ ਕੇ ਘਾਇ” ਕ੍ਰਿਪਾਨ । ਨਾਨੋ 
ਸੈਗ ਅਰਜੋ ਤਬਿ ਹਰੈ ਢਿਗ ਦੋਨਹੁ ਗਹੇ ਖੜਗ ਖਰ ਪਾਨ“॥੧੪॥ ਫੇਰਿ 
ਤੁਰੈਗਮ ਦਾਵ ਬਿਲੋਕਹਿੰ ਦੋ ਦੋਨਹੁੰ ਚਮਕਾਵਤਿ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ । ਘੋਰਨਿ ਵੇਰਨਿ 
ਕੀ ਬਹ ਬਿੱਦਕ ਕਰਤਿ ਆਪ ਮਹਿ ਢੂਕੇ ਨੇਰ ।ਜਬਿ ਨਾਨੋ ਨੇ ਖੜਗ 

ਪੁਹਾਰਯੋ ਰੋਕਜੋ ਨਿਜ ਕਰਿ ਖੜਗ ਅਗੇਰ । ਦੁਤਿਯ ਵਾਰ ਪੁਨ ਕੀਨ ਸਿ 

ਬੂਰਨ ਬਾਮ ਹਾਂਬ ਕਾਟਜੋ ਬਿਨ ਦੇਰਿ ॥੧੫॥ ਕ੍ਪੜੋ ਇਮਾਮ ਬਖਸ਼ ਕਰ 
ਕਟਿ ਗਾ, ਬਲ ਤੇ ਮਾਰਜੋ ਖੜਗ ਉਠਾਇ। ਲਗਿ ਸਿਕੌਧ£ ਛਾਤੀ ਲਗਿ 
ਚੀਰਯੋ ਗਿਰਯੋ ਤੁਰੈਗ ਪਰ ਤੇ ਉਥਲਾਇ । ਸਾਦਰ_ ਦੇਵਬਧੂਨਿ” 
ਉਠਾਯਹੁ ਨਾਂਨੋ। ਲੀਨਿ ਬਿਮਾਨ ਚਢਾਇ।ਸਿੱਖ ਬਿਲੋਕਿ ਓਰੜੇ ਸਨਮੁਖ 
ਤੋਮਰ ਤੀਰ ਤੁਵੈਗ ਚਲਾਇ॥ ੧੬ ॥ ਇਕ ਕਰ ਕਟਯੋ ਦੇਕ ਕਰ ਮਾਂਹੀ 
ਖੜਗ ਗਹੇ ਮਾਰਤਿ ਬਿਚਲਇ। ਤੁਰਕ ਹਜ਼ਾਰਹੁੰ “ਮਾਰਿ ਮਾਰਿ” ਕਹਿ 
ਆਇ ਪਰੇ ਸਿੱਖਨਿ ਪਰ ਧਾਇ।ਪਰਜੋ ਹੌਰ ਤਬਿ, ਉਠਜੋ ਸ਼ੋਰ ਬਡ;ਦੁਹਰੀ 
ਚੋਬ ਦਮਾਮੇ ਵਾਇ'ਤੁਪਕ,ਤਮਾਦੇ, ਤੋਮਰ,ਤੀਰਨਿ, ਤਰਵਾਰਨਿ; ੩ਬ- 
ਰਨਿ ਭਰ ਘਇ"॥੧੭॥ਭਾਗੇ ਸਿੱਖ ਕਿਤਿਕ ਹਫਿ ਪਾਛੇ ਕੇਚਿਤ ਪਹੁੰਚੇ 
ਗੁਰੁ ਢਿਗ ਦੌਰਿ£ਮਹਾਰਾਜ[ਨਾਨੌ ਰਣ ਮਾਰਜੋ ਤੁਮਰੋ ਸਰਦਾਰ ਨ ਤਿਸ 
ਠੌਰਿ । ਪਰਜੋ ਜੋਰ ਉਤ ਸਿੱਖਨਿ ਉਪਰਿ ਭੇਜਹੁ ਜਥੇਦਾਰ ਕੋ ਔਰਿ | 
ਦੇਖਹੁ ਕਰਹੁ 'ਬਿਲੌਚਨ ਉਤ ਕੋ ਵਧੇ ਤੁਰਕ ਮੇਲਜੋ ਬਡ ਰੌਰ॥ 
੧੮॥ ਸੁਨਿ ! ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਗੋਵਿੰਦ ਨਿਹਾਰਜੋ ਕਰਯੋ ਪਿਰਾਂਗੇ ਸੈਗ ਬਖਾਨ । 
“ਤੂਰਨ ਤੂੰ ਰਨ ਕੋ ਤਹਿ ਪਹੁੰਚਹੁ ਜਹਾਂ ਲਰਾਈ ਜ਼ੋਰ ਮਹਾਨ”। ਜਰਨਾਂ 
ਕਿਸ਼ਨਾ ਸੁਭਟ ਅਮੋਲਕ ਪਿਖਿ ਠਾਂਢੇ ਇਨ ਪਠਜੋ ਸੁਜਾਨ । ਔਰ ਰਤ 
ਸਭਿ ਦੌਰ ਠੌਰ ਡਿਸ ਜਾਇ ਲਰੇ ਮੇਲਯੋ ਘਮਸਾਨ ॥ ੧੯॥ ਚਲੀ ਤੁ 
"ਸੂਰਮੇ ਨਾਂ ਹਟਦੇ ਹਨ ਨਾਂ ਅਟਕਦੇ ਹਨ । “ਖੜੇਂ ਹੋਏ ਤਲਵਾਰ ਮਾਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ) 
ਸਰੀਰ ਤੇ ਸਹਿੰਦੇ ਹਨ । “ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦੇ ਘਾਉ।( ਅ) ਕੇੱਟੇ ਹੋਏ ਜ਼ਖਮ ! ੬)ਰਦਾ ਹੈ । 
ਪਤੀ ਖਾਂ ਹੌਥ ਵਿਚ । ਮੇਵੇ ਤੋਂ 2ਅਪੌਂਸ਼ਰਾਂ ਨੇ । €ਖਿੰਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। ੯ਫਜਾਂਈ । 

"ਓਕੁਹਾੜਿਆਂ ਨਾਲ ਬਹੂਤ ਮਾਰਦੇ ਹਨ । #ਪਾਠਾਂਤ੍ਰ=ਮਹਿ ਗਾਤ=ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ । 



ਸਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੨੯੩੯) ਰਾਸਿ ੬। ਅੱਸੂ ੩੫. 
ਤਮਾਚੇ ਤੂਰਨ, ਤੋਮਰ ਤੀਰਨਿ ਕੋਰ ਪ੍ਰਹਾਰ। ਹਟਤਿ ਨ ਪੀਛੇ, ਬਿਰੇ 
ਖਾਨ ਤ/6, ਪਰੇ ਸੁ ਜੋਧਾਂ ਕਟੇ ਸੁ ਮਾਰਿ"। ਪਰਜੋ ਸੈਗ੍ਰਾਮ ਘੋਰ ਤਿਸ ਛਿਨ 
ਮਹਿ ਚਹੁੰਦਿਸ਼ਿ ਚਮਕਤਿ ਗਨ ਤਲਵਾਰ । ਫਿਰਤਿ ਇਮਾਮ ਬਖ਼ਸ਼ 
ਇਕ ਕਰ ਕਟਿ, ਜਗਨੋ ਮਾਰਿ ਦੀਨਿ ਬਲ ਧਾਰਿ॥੨੦॥ ਜਿਸ ਥਲ ਮਹਿ 
ਗੁਰੁ ਭਟ ਦਿਢ ਹ੍ਰੈ ਕਰਿ ਲਰਤਿ ਰਹੇ ਸੋ ਲਿਯੋ ਛੁਟਾਇ। ਗਾਡ ਪਤਾਕਾੰ 
ਤਹਿੰ ਭੇ ਗਾਢੇ ਨਹਿੰਪਾਛੇ ਪਨ ਪਾਂਇ ਹਟਾਇ।ਸੋ ਬਲ ਝਹਿਤਿ ਛੁਟਾਵਨਿ 
ਕੋ ਪੁਨ ਲੇ ਕਰਿ ਸੈਗ ਸੁਭਟ ਸਮੁਦਾਇ । ਪਰਯੋ ਪਿਰਾਗਾ ਉਪਰ ਤਿਨ ਕੇ 
ਕਰਵਾਰਨਿ ਕੀ ਮਾਰ ਮਚਾਇ॥ ੨੧॥ ਗਿਰੇ ਪਠਾਨ ਮੁਗਲ ਹ੍ਹੋ ਪੁਰਜ਼ੇ 
ਨਾਹਿ ਛੋਰੜਿ ਨਿਜ ਪਾਇ ਜਮਾਇ । ਗੁਰੁ ਭਟ ਭਨੈ' “ਸ ਥਾਨ ਛੁਰਾਵਹੁ 
ਪਰਜੋ ਜ਼ੋਰ ਰਣ ਕੌ ਤਿਸ ਬਾਇ) । ਬਿਧੀ ਚੋਦ ਗੁਰ ਸਾਥ ਬਖਾਂਨੀ “ਮੋ 
<'ਜ ਹੁਕਮ ਦੇਹੁ ਵੁਰਮਾਇ । ਤਹਿ ਸੈਗ੍ਰਾਮ ਭਯਾਨਕ ਮਾਚਯੋ ਪਹੁਦੋਂ 
# , ਸੁ ਬਨੌਂ ਸਹ/ਏ” ॥੨੨੫ ਸਨ ਦੜਿਗਰ ਨੇ ਆਇਸੁ ਭਾਖੀ ਤਿਹ 
ਸਥਾਨ ਪਰ ਜੁਟਿਗੇ ਬੀਰ । “ਜਾਹੁ ਛੁਟ ਇਿ ੜ।ਹੇ ਹੱਟ ਆਵਹੁ;ਠਹਿਰਹੁ 
ਨਹਿ ਚਿਰ ਕਾਲ;ਸਧੀਰ !। ਸੁਨਤਿ ਤੁਰੇਗਮ ਗਯੋ ਧਵਾਵਤਿ ਸੋਗ ਲਿਏ 
ਜੋਧਾ ਨਾਦ ਭੀਗਮਾਰਿ ਮਾਰਿ ਕਰਿ ਜਾਇ ਪਰੇਂ ਤਬਿ ੦੩ ਹਜ਼ਾਰਹੁੰ ਗਿਰੇ 
ਸ.੦ . ੩॥ ਖੜਗ। ਪ੍ਰਹਾਰਤਿ ਸੁਭਗ ਬਡੇਰੇ ਦੁਹਿੰ ਢਿਸ਼ਿ ਤੇ ਮਾਢਯੋ 
ਘਮਸਾਨ । ਭਈ ਲੋਥ ਪੋਥਨਿ ਅਨਗਨ ਤਹਿ ਮਾਰਿ ਮਰੇ ਗਿਰਿ ਗੇ ਭਿਸ 
ਬਾਨ । ਬਿਧੀਚੇਦ ਪਹੁੰਚਜੋ ਤਿਸ ਬਲ ਬਿਰ ਛੀਨ ੫ਤਾਕਾ ਲੀਨਿ 
ਸੁਜਾਨਿ । ਕਿਤਿਕ ਕਟੇ ਅਰ ਕਿਤਿਕ ਪਲਾਏ ਨਿਜ ਬਲ ਪਰ ਸਿਖ ਭੇ 
ਸਵਧਾਨ ॥ ੨੪ ॥ ਗਏ” ਦੌਰ ਕਰਿ, ਖਿਖਹਿੰ ਨ ਪਾਛੇ, ਜਹਾਂ ਬਿਲੋਕਤਿ 
ਅਬਦੁਲਖਾਨ।'ਕਤਲ ਪਠਾਨ ਘਨ ਝਹਿੰ ਗਿਤਿ ਗੇ,ਭਾਗੀ ਚਮੂੰਤ੍ਰਾਸ ਕੌ 
ਠਾਨਿ । ਲੀਨੀ ਛੀਨਿ ਪਤਾਕਾ ਤੁਮਰੀ ਭਯੋ ਬਿਸਾਲ ਤਬਹਿ ਘਮਸਾਨ। 
ਅਰਜੋ ਨ ਕੋਈ; ਖਰਜੋ ਨ ਹੋਵਾ, ਪਰਯੋ ਮਹਾਂ ਰਨ, ਬਿਰਯੋ ਨ ਥਾਨ ॥ 
੨੫॥ ਕਟੇ ਤਹਾਂ ਹੀ ਹਟੇ ਨ ਥੋਰੇ, ਜਹਿੰ ਤੇ ਭਾਜੇ ਸਿਖ ਪੁਨ ਆਇ । 
ਜੋਰ ਪਾਇ ਕਰਿ ਛੀਨ ਲੀਨਿ ਸੋ, ਆਗੇ ਆਵਤਿ ਮਾਰਿ ਮਚਾਇ? । 
ਅਬਦੁਲਖਾਨ ਕਾਨ ਇਮ ਸੁਨਿ ਕਰਿ ਭਯੋ ਹਿਰਾਨ ਮਨਹਿ ਪਛੁਤਾਇ । 
“ਜੋ ਜੋਧਾ (ਆ ਕੇ) ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਟਕੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ । "ਬਡਾ ਗੜਕੇ । ਸ੍ਰੇਗ਼ਟ । 
%(ਪਠਾਨ) ਗਏ / “ਅਬਦੁਲ ਥੀ ਨੂੰ ਕਿਹੇ ਨੇ । 



_ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੨੪੪੦) ਰਾਸਿ ੬। ਅੱਸੂ ੩੫. 

=ਐਚਕ ਜੈਗ ਪਾਇ ਗਰ ਅਪਨੇ ਸੂਭਟ ਸੈਗ ਕੇ ਸਭਿ ਮਰਿਵਾਇ-॥੨੬॥ 
ਕਰਮਚੈਦਅਰੁ ਰਤਨਚੇਦ ਜੁਜ਼ਦੋਨ ਧੁਕੋ ਰਿਸਕਹਿ ਬੁਲਵਾਇ।ਬੁੜਨਿ 
ਕਰੇ “ਕਹਾਂ ਤੁਮ ਹੇਰਤਿ ? ਪ੍ਰੇਰਡਿ-ਚਸੂੰ ਅਧਿਕ ਮਰਿਵਾਇ ?। ਕਹਤਿ 
.ਹੁਭੇ ਤੁਮ, ਗੁਰੁ ਢਿਗ ਜੋਧਾ ਨਹਿੰ'ਕੋ, ਰੈਕ ਸਿੱਖ ਸਮੁਦਾਇ। ਆਟੇ ਮਹਿ 
ਜਿਮ ਲਵਨ ਬਤਾਵਤਿ, ਅਬਿ ਕਯਾ ਭਯੋ ਦਿਏ ਸਭਿ ਘਾਇ ਊ॥ ੨੭ ॥ 
ਪੰਚ ਹਜ਼ਾਰ ਜ਼ਮੂੰ ਕੇ ਸੈਰੈ ਪੰਚ ਚਮੂੰਪਤਿ ਦਿਏ ਸੈਘਾਰ । ਬਦੇ ਸੁ ਭਾਜੇ 
'ਆਵਤਿ ਇਡਿ ਕੌ ਆਗੇ ਭਈ ਗ਼ਜ਼ਬ ਕੀ ਮਾਰ । ਨਬੀਬਖਸ਼ ਨੰਦਨ 
ਬਡ ਮੇਰੋ ਤਿਸ ਕੇ ਸਾਥ ਸੁ ਦੋਇ ਹਜ਼ਾਰਿ । ਔਰ ਹਜ਼ਾਰ ਦੋਇ ਸੈਗ 
ਲੀਜਹਿ ਗਮਨਹੁ ਆਗੈ ਜਹਿੰ ਬਡ ਰਾਰ'॥੨੮॥ਮੇਂ ਆਯੋ”, ਤੁਮ ਤੇ ਕੁਛ 
ਪਾਛੇ, ਜਹਿੰ ਲਗਿ ਗੁਰੂ ਤਹਾਂ ਲਗਿ ਜਾਇ। ਗਹਹੁ ਕਿ ਮਾਰਹੁ ਬੇਗ 
ਸਿਧਾਰਹੁ; ਬੋਲਯੋ ਰਤਨ ਚੋਦ ਬਿਸਮਾਇ:-“ਨਹੀ' ਜੈਨ ਕੁਛ, ਤੁਮ ਭੀ 
ਜਾਨਹੁ,ਕੌਂਨ ਲਰਨੋ ਏੜੋ ਅਗੁਵਾਇ?।ਅਬਿ ਹਮ ਜੈ ਹੈਂਹਪਿਖਹੁ;ਲਰੇ ਹੈਂ; 
ਕਿਮ ਅਟਕਹਿ ? ਸਭਿ ਜਾਹਿ ਪਲਾਇ? ॥ ੨੯॥ ਦੋਹਰਾ ॥ ਨਬੀਬਖਸ਼ 
ਪਿਡ ਸੋ' ਕਹਯੋ “ਕਯੋਂ ਚਿੰਤਾ ਚਿਤ ਦੀਨਿ ਊ। ਜਬਿ ਲੋ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਨੋ ਨਹੀ 
ਡਬਿ ਲੋ ਸੈਘਰ ਕੀਨਿ%੩੦॥ਦੇਖਹੁ ਕੌਂਸੇ ਮੈਂ ਹਤੋਂ, ਕੌਨ ਲਰੋਗੋ ਆਨਿ। 
ਅਨਿਕ ਜਾਭਿ ਕੇ ਰੋਕ ਨਰ ਇਕਠੇ ਕਰਿ ਦਲ ਠਾਨਿ"॥੩੧॥ 
ਸਕ ੬੮॥ ਮੈੰ ਰਹ ਲੈ ਹੋ । ਨਾ ਅਕੈ ਹੋਂ । ਕੌਨ ਅਰੈ ਗੋ। ਜੈਗ ਪਰੈ ਗੋ 
॥੩੨॥ ਆਵਹੁ ਪਾਛੇ । ਆਯੁਧ ਕਾਛੋਂ' । ਕੋਇ ਨ ਬਾਲੈ । ਜੇ ਭਜਿ ਚਾਲ 
॥੩੩॥ ਤੋਂ ਤੁਮ ਰੋਕੋ। ਠਾਂਢਿ ਬਿਲੋਕੋ। ਛੋਰਿ ਤੁਵੈਗੇਂ। ਘੇਰਿ ਨਿਸੈਗੈਂ॥੩੪॥ 
ਕਾਜ ਸੁਧਾਰੋਂ । ਧਾਮ ਪਧਾਰੋ“ । ਲਾਜ ਰਖੀਜੈ । ਕੀਰਤਿ ਲੀਜੈ? ॥ ੩੫ ॥ 
ਯੋਂ' ਕਹਿ ਚਾਲਾ । ਕੋਪ ਬਿਸਾਲਾਂ । ਲੈ ਕਰਵਾਲਾ । ਸੁੰਦਰ ਢਾਲ ॥ ੩੬ ॥ 
ਬੈਬਲਿਆਲਾ । ਤੌਮਰ ਭਾਲਾ” । ਰੂਪ ਕਰਾਲਾ । ਲੋਚਨ ਲਾਲਾਂ ॥ ੩੭ ॥ 
ਪ੍ਰਿ ਤੁਰੰਗਾ । ਚਚਲ ਅੰਗਾ । ਅਗ ਕੁਦਾਵਾ । ਜਯੋਂ ਨਟ ਜਾਵਾ ॥੩੮॥ 
ਦੋਹਰਾ ॥ ਅਪਰ ਚਮੂੰ ਚਾਲੀ ਭਬਹਿ ਜਿਮ ਜਲ ਕੇਰ ਪ੍ਰਵਾਹ । ਰਭਨਚੈਦ 
ਭਾ ਏਕ ਦਿਸ਼ਿ ਧਾਏ ਕਗੰਤ ਉਮਾਂਹ ॥ ੩੯॥ ਕਰਮਦੋਦ ਦੂਸਰ ਦਿਸ਼ਾ 

“ ਕੈਗ । "ਮੈਨੂੰ ਆਯਾ (ਜਾਣੋ) । ੧ਤਦੇਂ ਤੱਕ ਹੀ (ਗੁਰੂ) ਜੁੱਧ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । “ਬਣਾਇਆ ਹੈ 
[ਧੂ ਸੀ.ਨ) । “ਫਬਇਕੇ । “ਇਹ ਕਾਜ ਸੁਧਾਰ ਲਓ (ਤੇ ਵੇਰ) ਘਰ ਨੂੰ ਟੁਰ ਚਲ । “ਬੈਬਲਾਂ 
(=ਵਮਣਾਂ) ਥਾਲਾ ਤੋਮਰ ਤੇ ਛਾਲਾਂ । (ਦੇਖੋ ਪੂਯਾਇ ਦਸਮ ਲ੍ਰੌਬ ਪੰਨਾ ੧੧੩) 



ਧੀਰ ਦੋਤਿ ਬੰਡਿ ਬੀਰ । ਗੰ 
186 €ਤ ਗੇ ਗੁਰ ਪ੍ਰਾਪ ਰਥ ੫ ਪਰਮ ਭੇਸ ਸਮ ਮੱ 
ਰਸੀ ਅੰਨੂ ॥ ੩੫ ॥ 

ਚਵੀ ਸੂਲ ਸਮ ਘਣਾਂ ਕੈ ਗਿ 'ਮੜਾਂਈਂ | ਤ 
ਸਮ ਜਿਸ ਤੇ ਮਿਟਿ ਜਾਈ । ਸਨਿਗੀ ਕਿ ਰ 

ਬਸੇੜ੍ ਨਵੀਨ ਸਭਿ ਕਲੇਜ਼ੀ' ਸਤ ਜਿ ਇੰ “ਬੜੇ 
ਪਿਖਿ ਮੰਨ ਲੋਕ । ਚੈਦ੍ਰਹਾਂਸ” ਚੋਰਾਂ ਰੇਚਿਰੇ ਲੈਕ 
ਜਰੋ ਜਵਾਂਹਰਨਿ ਜ਼ਾਂਹਰ ਦ੍ਮੱਕਾਂਯੋ॥ 
ਈਨ ਤੋ ਹੇਰੇ । ਖਪਰੇ ਸਰ 

ਚਘੀਕਰ ਤੋ ਲਿਪਤਿ ਸੰ ਰਤ ਦੁੜਡਿ 
ਗੋਸ਼ੇ" ਬਡੇ ਧੈਬਹੁ ਲਪਟਾਏ'"। ਕਾਰੀਗਰ 

'(ਸਿਖਾਂ ਦੀ ਸੇਨ) ਚੌਰ ਕੇ। ਡੇ ਅਖੇ ̀ ੩7 ਹਾ ਹਰਨ ਹਰ 
ਲਾਲ । (4੧ 9੦ ਆਰ ਚਰ. ਧਰ ਦਾ 
ਫਫੀਅ ਬਹੁਤ ਚੌੜੀਆਂ ਤੇ ਮੁੱਠ ਜਿਸ ਬਹੂਤ ਪੱਕੀ. ਹੈ । ""ਧਨੂਖ ਦੇ ਸਿ (2॥ 
ਬਹੂਭ ਹੈਂਦੀ ਲਪੇਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। 



ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੨੯੪੨) ਰਾਸਿ ੬ । ਔਸੂ ੩੬. 

ਕਿਲੜੀ ਟੈਕਨਿ ਕੀ ਨ ਕੁਛ, ਦਿਵ ਜੇਹ ਸੈਜੋਈ" । ਜਗਤ ਬਿਖ ਦੂਜਾ 
ਨ ਕੋ ਐੱਚਹਿ ਬਲ ਲਾਏ । ਲਿਯੋ ਸਰਾਸਨ ਹਾਥ ਅਸ ਗੁਨ ਜਾਂਹਿ 
ਸੁਨਾਏ ॥ ੯॥ ਸਰ ਮੋਟੇ, ਪਰ ਕੈਕ ਕੇ ਖਪਰੇ ਬਹੁ ਤੀਖੇ । ਜਿਸ ਤੇ ਛੁਟਿ 
ਕਰਿ ਬੇਗ ਤੇ ਬਡ ਸਰਪ ਸਰੀਖੇ । ਬੇਧਤਿ ਹੈ ਗਨ ਅਰਿਨਿ ਕੋ ਪ੍ਰਾਨਨਿ 
ਕਰਿ ਹਾਨਾ।ਗਹਿ ਕਰਿ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੁ ਬਲੀ ਹੋਏ ਸਵਧਾਨ॥੧੦॥ ਖੰਜਰ 
ਜਮਧ3”, ਕਮਰ ਸੋਂ ਪੁਨ ਧਰਯੋ ਤਮਾਚਾ । “ਆਂਨਹੁੰ ਬਲੀ ਤੁਰੈਗ ਮਮ 
ਬੋਲਜੋ ਗੁਰੁ ਸਾਚਾ । ਸੁਨਤਿ ਹੁਕਮ ਕਰਿ ਸ਼ੀਘ੍ਰਤਾ ਆਨਜੋ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ” । 
ਜਾਹਰ ਜਰਤਿ ਜਵਾਹਰਨਿ ਜਿਹ ਜ਼ੀਨ” ਸੁਧਾਰਾਂ ॥ ੧੧ ॥ ਲਾਂਗੁਲ'' 
ਵੇਰਤਿ ਆਵਤੋ ਉਚੋ ਕਰਿ ਗਾਟ” । ਫੁਰਕਤਿ,ਪਗ। ਕੌ ਧਰਤਿ ਹੈ ਧਰਨੀ 
ਕਹੁ ਕਾਣਾ।ਬਰਣ ਕੁਮੈਤ”, ਸੁਵਰਣ ਕੇ ਕੂਖਨ ਚਮਕੈਤੇ। ਗਜ ਗਾਂਹਨਿ” 
ਜੁਤਿ ਸ਼ੋਭਤੋ ਕਵਿਕਾ ਚਰਬੰ੩੯॥ ੧੨॥ ਮਨਹੁੰ ਕਰਭ'” ਬਲਿ ਪੁਸ਼ਟ 
ਹੈ ਦੁਸ਼ਟਨਿ ਦਰਕੈਤ। ਛਾਤੀ ਆਯੁਤ ਚਪਲ ਬਹੁ ਮਨ ਕਹਜੋ ਕਰੇਤਾਂ । 

ਪੂਰਬ ਕੇ ਬਡ ਭਾਗ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੁ ਤਰ ਆਯੋ । ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ_ਕਰਿ 
ਉਠੇ ਘੋਰਾ ਦਰਸਾਯੋ ॥ ੧੩ ॥ ਪਗ ਰਕਾਬ ਦੇ ਕਰਿ ਤਬੈ ਗਹਿ ਗ੍ਰੀਵ ਸੁ 

ਕੋਸਾ"। ਆਸਨ ਆਏ” ਵਾਗ ਗਹਿ ਬਲਿਵੈਡ ਬਿਸ਼ੋਸ਼ਦੀਹ ਦਮਾਮਨਿ 
ਝੋਬ ਲਗਿ! ਉਠਿ ਨਾਦ ਬਿਸਾਲੋ । ਸੱਜੀ" ਸਭਿ ਜੋਧਾ ਚਵੇ ਗਨ ਸ਼ਸਤ੍ਰ 
ਸੈਭਾਲੇ ॥੧੪ ॥ ਸਮੁਖ ਭਏ ਸ਼ੱਤਨਿ ਕੇ ਕਰਿ ਚਹਿਮਸ ਬਿਨਾਸਾਂ । ਕੁਛਕ 
ਚਲੋ ਦੇਖਤਿ ਭਏ ਬਡ ਜੈਗ ਤਸੋਸ਼ਾ । ਨਮਸਕਾਂਰਨੀ"' ਗਨ ਚਲੈਂ;ਬਹੁ 

ਸ਼ਬਦ ਉਠੰਤੇ । ਮਨਹੁੰ ਮ੍ਰਿਦੰਗਨਿ"' ਬਜਤਿ ਬਹੁ ਉਤਸਾਹ ਕਰੈਤੇ॥੧੫॥ 
ਮਾਰਿ ਮਾਰਿ ਮੁਖ ਕਰਤਿ_ਹੈਂ ਜਨੁ ਗਾਵਤਿ ਗੀਤਾ । ਗੁਲਕਾਂ ਬ੍ਰਿੰਦ 
ਸੜਾਕ ਲਗਿ ਇਹ ਤਾਲ ਪੁਰੀਤ। ਰੈਗ ਅਖਾਂਰਾਂ ਜੋਗ ਕੌ ਗੁਰੁ ਮਹਿਦ 
ਨਿਹਾਰਾ"।ਬੀਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ਨਿ ਹੋਨਿ ਕੋ ਤਤਕਾਲ ਬਿਚਾਰ੧੬॥੫ਰਸਰਾਮ 
ਸ਼ਕੜ੍ਹਾਂ ਸੁਭਣ ਦੋਨਹੁੰ ਤਬਿ ਆਏ। ਹਾਬ ਜੋਰਿ ਆਗੇ ਖਰੇ ਇਮ ਬਾਕ 
ਸੁਨਾਏ । “ਮਹਾਂਰਾਜ ! ਅਵਿਲੋਕੀਏ ਮੈਗ੍ਰਾਮ ਤਮਾਸ਼ਾ । ਆਪ ਰਹਹੁ ਠਾਂਵੇ 
7ਚਿੱਲਾ ਬਹੁਤ ਪੱਕਾ ਜੋੜਿਆ ਹੈ । [ਫਾਮ ਜ਼ਿਹ=ੰਢਿੱਲਾ]। ਦਕਫਾਰ । "ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੇ । _ਕਾਠੀ ' 
ਪਪੂਛ । ਗਰਦਨ । ”ਲਾਖਾ ਰੈਗ ਹੈ । ਗਜਗਾਹਾਂ ਨਾਲ । ਦਲਗਾਮ ਚੱਬਦਾ ਹੈ ! "?ਹਾਬੀ ਦ। 

ਬੱਚਾ । "ਗਰਦਨ ਦੇ ਵਾਲ ਪਕੜ ਕੇ । "ਘੋੜੇ ਦੀ ਕਾਠੀ ਤੇ ਆਏ । ੧ਸ਼ੱਜ ਕੇ। "“ਬੰਦੂਕਾਂ 

'੫ਦੇਲ । "੬ਤਾਲ਼ ਪਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । "“ਡਾਵ ਜੌਗ ਕੂਮੀ ਵਿਚ ਜੈਗ ਦਾ ਫ਼ੋਫ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 
੩ਹਤ ਬਿੱਠਾ / €ਘਾ:-ਕੌਟੂ । 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੨੯੪੩) ਰਾਸਿ ੬। ਅੱਸੂ 3੬, 
ਪ੍ਰਭੂ ਨਿਜ ਦਲ ਕੇ ਪਾਸਾ॥੧੭॥ ਦਾਸਨ ਪ੍ਰਤਿ ਆਇਸੁ ਕਰਹੁ ਤੁਰਕਨਿ 
ਕੌ ਮਾਰੈ' । ਰਾਵਰਿ ਬਾਕ ਪ੍ਰਤਾਪ ਤੇ ਬਲ ਧਰਿ ਸੈਘਾਰੈ'। ਅਰਹਿ ਅਗਾਰੀ 
ਅਰਿ ਕਹਾਂ ਏ ਅਲ੫ ਬਿਚਾਰੇ । ਲਵਪੁਰਿ ਦਿੱਲੀ ਆਗਰੇ ਲੁਟਿ ਕਰਹਿ 
ਉਜਾਰੇ? ॥ ੧੮ ॥ ਪਿਖਿ ਦੁਨਹਨਿ ਉੜਸਾਂਹ ਕੌ ਗੁਰ ਹੁਕਮ ਬਖਾਨਾ । 
€ਪਿਖਹੁ ਜ਼ੋਰ ਜਹਿੰ ਜੈਗ ਕੋ, ਪਾਵਹੁ ਘਮਸ/ਨ' । ਸਨੈ' ਸਨੈ' ਹਮ 
ਆਇ ਹੈਂ ਜਹਿ ਅਬਦੁਲਖਾਨਾ। ਆਜ ਨਿਦਾਨ” ਸੁ ਕਰਹਿੰਗੇ ਗਨ 
ਤੁਰਕਨਿ ਹਾਨਾ? ॥੧੯॥ ਸੁਨਿ ਹਰਖ ਗੁਰ ਹੁਕਮ ਕੋ ਤਾਜ਼ੀ ਡਿਰਪਾਂਏ'। 
ਸ਼ਸਤ੍ ਉਘਾਰੇ ਹਾਥ ਮੈਂ ਧੌਂਸੇ ਬਜਿਵਾਏ। ਲੇ ਕਰਿ ਕਿਤਿਕ ਅਨੀਕਨੀ£ 
ਤੁਰਕਨਿ ਪਰ ਧਾਏ।ਜਥਾ ਮ੍ਰਿਗਨਿ ਗਨ ਹੇਰਿ ਕਰਿ ਕੇਹਰਿ ਇਹ ਧਾਈ 
॥੨੦॥ਪਰੇ ਜਾਇ ਤੁਪਕਨਿ ਚਲੀ ਐਸੀ ਇਕ ਬਾਰੇ । ਨਬੀ ਬਖਸ਼ ਕੇ 
ਸਹਿਤ ਹੀ ਆਏ ਕੁੜਿਆਰੇ । ਹੇਲਾ ਘਾਲਿ ਬਿਸਾਲ ਕੌ ਦੋਨਹੁੰ ਦਲ ਜੂਟੇ। 
ਬਾਜ਼, ਕਹੀ; ਜੁਰਰੇ ਮਨੋ ਪਿਖਿ ਆਮਿਖ ਟੂਟੇ ॥ ੨੧॥ ਪ੍ਰਥਮ ਤੁਢੌਗੇਂ 
ਮਾਰਿ ਕਰਿ ਗਨ ਭੀਰ ਪ੍ਰਹਾਂਰੇ । ਪੁਨ ਤੌਮਰ ਤਰਵਾਰ ਪਰ ਸ਼ਸ਼ਤ੍ਰਨ ਕਰ 
ਡਾਰੇ। ਜਮਧਰ' ਲੈ ਪਹੁੰਚੇ ਸੁਭਟ ਮਾਰਤਿ ਅਰੁ ਖਾਤੇ । ਮੁਸ਼ਟ ਜੁੱਧ ਕੋ 
ਭਿਰਿ ਪਰੇ ਸੈਘਰ ਰਸ ਰਾਤੇ ॥ ੨੨॥ ਨਹਿ ਪੀਛੇ ਕੋ ਪਗ ਧਰਤਿ ਨਿਜ 
ਲਾਜ ਨਿਬਾਂਹੀ । ਮਾਰਿ ਮਾਰਿ ਮਰਿ ਮਰਿ ਗਿਰੇ ਕਟਿ ਆਪਸ ਮਾਂਹੀ । 
ਤੁਰਕਨਿ ਪਰ ਲੋਹਾ ਉਲਟ ਇਮ ਪਰਜੋ ਬਡੇਰਾਂ । ਜਿਯਤਿ ਦਿਖਤਿ ਕੈ 
ਮਰਿ ਗਏ ਗਨ ਦਲ ਇਕ ਬੇਰਾਂ ॥੨੩॥ ਹੋਤਿ ਬੁਦਬੁਦੇ“ਬ੍ਰਿੰਦ ਜਿਮ ਬਹੁ 
ਬਾਯੁ ਬਿਨਾਸੈ । ਤਿਮ ਮਰਿਗੇ ਰਿਪੁ ਸ਼ੀਘੂ ਹੀ ਕੋ ਭਾਗਤਿ ਤ੍ਰਾਸੈ । ਕੋਪ੍ਯੋ 
ਬਿਧੀਆ ਤਬਿ ਫਿਰਮੋ ਬਿਚ ਜੰਗ ਨਿਸੈਗੈ । ਤਾਨਤਾਨ ਕਰਿ ਕਾਨ ਲਗਿ 
ਗਨ ਹਭਹਿ ਖਤੋਗੈਂ ॥੨੪॥ ਦੈ ਦ੍ਰੋ ਬਾਨ ਸੈਚਾਰਿਕੈ ਦ੍ਰੈ ਦੈ ਤਨੁ ਪਾਰੇ" । 
ਅਨਗਨ ਤੁਰਕਨਿ ਕੋ ਹਨੇ ਨਹਿ ਹੋਤਿ ਸਭਾਰੇ । ਚੇਚਲ ਬਲੀ ਤੁਰੈਗ 
ਕੋ ਨਹਿ ਕਹੂੰ ਟਿਕਾਏ। ਜਹਿ ਦੇਖੈ ਰਿਪੁ ਵਧਤਿ ਹੈਂ; ਤਹਿ ਦੇ ਉਬਲਾਏ 
॥੨੫॥ ਤੁਰਕ ਬ੍ਰਿੰਦ ਮੈ' ਬਰਿ ਗਯੋ ਹਨ ਮੁਗ਼ਲ ਪਠਾਨਾ । ਮਾਰਿ ਮਾਰਿ 
ਘਮਸਾਨ ਕਰਿ ਬਲਿਵਾਨ ਮਹਾਨਾ।ਜਿਤ ਦਿਸ਼ਿ ਕੌ ਥਿਚਰਤਿ ਬਲੀ ਹੁਇ 

੧੪ਮੰਤ । “ਘੋੜੇ ਟਪਾਏ । <ਸੈਂਨਾ । $ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਪਰ ਹੇਂਬ ਪਾਏ । “ਬਰਛੀ । $ਬੁਲਝੁਲੇ । “ਕਈ 
ਡਰ ਕੇ ਭੱਜ ਚੱਲੇ । ₹ਦੇ ਦੋ ਤੀਰ ( ਢਿੱਲੇ ਵਿਚ ) ਮੈਨ੍ਹ ਕੇ ਦੇ ਦੇ ਤਨ ਪਾੜ ਸਿੱਟੇ ( ਅ) ਪਾਰ 
ਕੀਤੇ । ₹੫:-ਬਾਏ । 



ਸ਼ਰੀਹਗੁਗਖੂਤਪ/ਸੁਰੰਢ।____ ( ੨੪੩੬) `___ , ਵਲਿ ੬॥-ਗੰਲੂ ਤੇ ੬. 

ਜ੬7੪ਦਨਨ੧ ਸੱਤ ਹੋਚਿ3॥6ੜ ਚਾਂਹੇਤ-ਕਰਿ'ਦਾਵ 7 'ਜਨਾਨ॥੨੬॥ 

ਕਿਮਐ ਜੌਤੇਲਾਨ ਚੇਲਝਿਤੈਂਪਸ ਮਰਿਜੇ ਹੈ! ਗਰਜ` ਖੈਗਾਰਤਿ 
ਹਨਬਿ,ਿਮੱਕਹਰਿ ਲਿੱਭਥੋ ਹੈ ਐੱਚ ਚਾਂਧਕੋ ਸੱਠ ਭੜੀ ਤੇਕਿ ਭਕਿ 

ਰਿਧੁ ਛਾਝੀਮਲਚ/ਿਕਾਂਚ ਹੀਚਸਿਹੈ'; ਹੱਯ ਭਰੈ' ਪਪਾਝੀ॥ ੨੭॥ 
ਇੱਥਨੋਤ' ਚੰਦੁ ੪ਨੁਜਾਚਲਿ ਸਨਮੁਖ ਆਵਾਪਰੀ ਲੋਥਪਰ ਲੋਬ ਜਾਹਿ 
ਨਇ ਥਰ । ਕਚੱਝਿਤੋਂਖ' ਆਗੇ 'ਅਚਮੋ: ਸੁਚਖ ਮਤਿ _ਹੀਨਾ । 

ਬਿੰਧੀਬੋ ਕੀਲਿ ਢਿਨਾਓਿ ਕੋ ਬਝੇ ਆਂਨੌਦ ਟਲੀਨਾਂ॥। ੨੮॥ ਕਹਤਿ ਭਯੋ 
60ਮਕਪੈਡਾਹਭਯਾਂਝੀਂ ਗੁਰ ਕੇ ਆਂਗਕਚੇਤਿ ਪ੍ਰਤੀਖਨ ਮੈਂ ਰੱਹਜੋ ਸੋ ਅਥਿ 
ਫੈਲੇ ਲਾਚ। ਵਿਮਿੰਦਾਰਤਿ 'ਸੇ ਬਿਧਿਬੰਲੀ'ਰਣ' ਮਹਿ ਤੁਝ ਹੇਰੈ। ਪਿਛ 
ਬਲਦਾ ਦਿਰ ਕਰਜ਼ਾਸਿਰ'ਓਤਗੀਂਹ ਅੰਿ- ਮੇਰੇਂ ॥ ੨੯ ॥ ਪੂਰਬ ਤੁਮ ਕੋ 

ਮਾਭਿ ਕੈ ਰਣਾਐਤ ਸਝਾਲ। ਹੇਰਿਗੀਵਿਦਕੋ ਪੁਨੇ ਗਰਾਂ ਜੋਧਾ ਬਰਿਆਰੇ”। 
ਸੋਲੰਝਿ ਹੱਸੱੜੇ ਬਿਧੀਆਂ ਅੰਬਿੰਕ'ਓੱਝੰਚ 'ਕੋ` ]ਦੀਲਾ । “ਚਹਿਤ ਉਤਾਰਜੋ 

ਪਿੱਤ ਕਰੇਲੇ” ਮਗ'ਬਬੀਲਨ।੩੦॥ਅਬਿ ਤੁਝ ਕੋ ਖਾਰਹਿੰ ਤਰਤ ਰਿਠ 

ਕੌਨ ਉਤਾਰ!£੧ ਇਹ ਸੋਸਾ ਸਭਿ ਕਰਝਿ ਹੈਂ ਕਿਮ' ਨਿਰਟੀ ਧਾਰੇ' ?”4 
ਕਰਮ ਬਦ ਇਮ ਸੱਨੰਤਿ'ਹੀ ਭੇਕ ਤੀਰ ਪ੍ਰਹਾਚ।ਬਨਿ ਬਿਧੀਏ ਕੇਤਿਕ“ 
'ੂਭੇਮੈ ਗਹਿ ਥੈਂ ਚੋਂ ਲਿਕਾਂਚ ॥੩੧॥ ਪੁਨ ਤੂੰਰੇਂਨ ਹੀਤੀਰ ਖਰ ਤਕ ਔਰ 
ਰੋਲਾਂਯ। ਹਾੜ ਯਦਝਿ “ਬਿਧੀਂਏ -ਤਬੇ' ਨਿਸ' ਗਤਿ ਬਚਾਯੋ। ਆਪ 
ਚਾਂਪਗਹਿ ਵੇ ਕੁਰੜ ਤਾਨਨੋ ਧਰਿ: ਬਾਲਾਂ ।ਤਨਮੁਖ: ਹੈ ਛੋਰਾਂ ਭਬਹਿ << ਬੀ ੍ 

੨੪ ਲਾ - ਲੀਨਸਿ ਕਰਿ ਸ਼ੀਘਤਾ'ਪਾਛੇ ਕੋ ਚਾਲਾ 
ਜੰਖੋਰਾ ਸਿੱਖ ਅੰਡੇ ਤੁਰਕ 'ਤਹ 'ਹੰਠ ਮੋ ਕਰਾਲ। । ਪਰੇ ਬਹੁਤ 
ਐਰਿਰਸੰਇਜੋ ਭਿਰ-ਰਹਿਤ ਛੁਣਾਯੋ। 'ਗੱਰੁ ਦਲ ਤੇ ਸ਼ਲਖੈ' ਰਲੀ ਸਭਿ ਕੋ 

ਬਟਨੰਭਜੋਰਾੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਰਾਵੇ ਕਰੀ ਜੰਦਾਂ ਹੈ। “ਘੋੜੇ ਤੋਂ ̀ ਹੈਠ ਡਿੱਗੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ । 
ਰੀ ਨ ,ਦ ਪੂੜਰ । “ਥੋੜਾ ਜਿਹ: <ਬੱਟ । 
) ਤੇ ਉਰਿ ਨ. 8 ਨੂਉਕਵਿਆ ।. "ਭਾਵ ਕਰੂ ਜੀ 

#ਪਟ-ਤੱਕਕੇ ਹੂ ਢਲਾਯੋ। 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੩੯੪੫) ਗਾਸਿ-੬। ਅੱਸੂ ੧%; 82. 
ਅਟਕਾਯੋ॥੩੪॥ ਕਰੇ ਸ਼ੀਘਤਾ ਬਲ ਸਹਤ ਗਹਿ ਆਨੋਂ ਬੈਰੀ । ਸ੍ਰੀ ਗਾਰ ਗਰ 
ਹਰਿਗੋਵਿੰਦ 'ਜਹਿ_ਪਾਯਹੇ ਭਿਨ ਪੈਰੀ । ਨੀਂਚ ਗੀਵ ਕੋਂ ਕਰਿ 'ਰ 
ਨਹਿੰ ਸਨਮੁਖ ਜੋਵਾ । ਬਿਧੀਆਂ `ਬੋਲਯੋ “ਪੁਤੁ ਜੀ ! ਰਿਣ ਬਡ 'ਸਿੱਚ 
ਹੋਵਾ ॥ ੩੫ ॥ ਪਲਟਾ ਪਿਤ ਲੈਬੇ ਅਲੋ. ਰਿਣ ਉੜਰਜੋ_ਨਾਂਹੀ ।ਬੋਧਹੁ 
ਮਸ਼ਕੈ' ਪਾਂਗ ਸੋ ਪਗ ਸ਼ਿੰਖਲ ਪਾਹੀਂ?। ਗੁਰੁ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਹਸਿ ਕਰਿ ਕਹੜੋ 
“ਕਯਾ ਇਸ ਤੇ ਲੈਬੋ % ਛੋਰਿ ਦੇਹ ਕੁੜਿਆਰ ਕੌ ਪਨ ਕਰਹਿ ਨ ਐੱਬੋਂ 
੩੬॥ਜਬਾ ਦੁਸ਼ਟ ਪਿਤ,ਸੁਤ ਤਬਾ;ਤੁਰਕਨਿ ਕੇ ਚੇਰੇ। ਕੁਛਕ 'ਜੂੰਝ ਸਿਰ 
ਸੈਂ ਹਤਹ ਸਿੰਮਰਹਿ ਗੁਠ ਤੇਰੇ! । ਹੁਕਮ ਮਾਨਿ ਤਜਾਂਗਮੋ_ਤਬੈਂ 'ਪਨਲੀ 
ਕਛ ਮਾਂਚੇ । ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਮੁਖ ਆਵਤੋਂ ਭਾਂਗਜੋ ਛੁੱਟਿਹਾਂਰੇ” ੧ ੩੭ ॥। ਜਾਇ 
ਮਿਲਜੋ ਤੁਰਕਨਿ ਬਿਖੈ ਜਹਿੰ ਅਬਦਾਲ ਖਾਂਨਾਂ ! ਧਰਕਤਿ ਉੱਰ'ਬੰਡੇ ਸਾਂਸ 
ਲੋ ਅਸ ਬਾਕ ਝਖਾਨਾ । “ਗਹੜੋ ਮੋਹਿ ਲੋ ਕਰਿ ਗਏਂ ਗੁਰੁ ਜਦਾਂ ਖਰੋਂ ਹੈ। 
ਛਲ ਬਲ ਕੋ ਧਰਿ ਸ਼ੀਘ੍ਰਭ' ਮੈਂ ਛੁਟਨਿ ਕਰੋ ਹੈ ॥ ੩੮॥ ਸਿੱਖਨ ਕੋ 
ਮਾਰਤਿ ਅਯੋ,ਸਭਿ ਭੇਦ ਨਿਹਾਰ।ਰਹਜੋ ਅਲਪ ਦਲ ਗੁਰੁ ਕੌ ਸਮੁਦਾਇ 
ਸੈਘਾਰਾ। ਆਪ ਅਗਾਰੀ ਹੋਇ ਕੈ ਹੇਲਾ ਅਬਿ ਘਾਲੋਂ । ਹਰਿਗਵਿੰਦ ਕੋ 
ਲੋਹਿੰ ਗਹਿ, ਨਿਜ ਓਜ ਸੰਭਾਨੋ? ॥ ੩੯॥ ਇਮ ਕਹਿ ਅਬਦੁਲਖਾਂਨ ਕੋ 
ਕਛ ਅੱਗ ਚਲਾਯੋਂ। ਅਪਰ ਤੁਹੰਗ ਜੁ ਮੈਗ ਥੋ ਤਿਸ ਪਰ ਚਢਿ ਧਾਂਯੋ। 
ਇਮ ਬਿਧੀਏ ਕੀ ਗਾਬ ਇਤਿ ਘਾਲੜੋ ਘਮਸਾਨਾਂ । ਪਰਸਰਾਮ ਸ਼ਕਤੂ 
ਉੱਤੈ ਦੋਨਹੁ ਰਣ ਬਾਨਾ ॥ ੪੦ | ਏਵ ਪੜਾਪ ਰੁ ਪਰ ਖਲ ਜੂ 
ਛੇਰਨਿ' ਪ੍ਸੋਗ-ਬਰਨਨੰ ਨਾਸ ਬਸ਼ਟ ਤ੍ਰਿੰਸਤੀ ਅੰਸੂ॥ ੩੬ ॥__` 

੩੭, [ਨਬੀਬਖਸ਼; ਪਰਸਰਾਮ ਤੇ ਸ਼ਕਤ੍ ਬੱਧ] _ 
ਦੋਹਰਾ ॥ ਨਬੀਬਖਸ਼ ਲਸ਼ਕਰ ਮਹਾਂ ਲੋਕਰਿ ਆਯੋ ਸੈਂਗ। ਤੋਮਰ ਤਰ- 
ਵਾਰਨਿ ਤਬਰ ਗਹੇ ਤਵੋਗ ਖਤੰਗ॥ ੧ ॥ ਪਾਧੜੀ ਫਦ॥ ਭਰਿਯੜਿ 
ਤੁਪਕ ਬਾਰੂਦ ਸੈਰ। ਛਨਕੰਭ੍ਰਿ ਗਜਨਿ” ਧਾਏ ਤੁਰੈਗ। ਠੁਕਿਈਡਿ 
ਗਲਕ ਤੋੜ ਮੈਭਾਰਿ । ਧੁਖਿਧੈਤਿ ਪਲੀਤਾ ਬਾਰਿ ਬਾਰਿ ॥੨॥ ਕੜੇਕੌਤਿ 
ਨਾਦ ਜ੍ਰਾਲਾ ਉਗਾਲ“ । ਛਟਕੌਤਿ ਬ੍ਰੰਦ ਘਇਲ ਉੜਾਲ । ਦਿਤ ਉਤ 
ਤੁਰੈਗ ਸ ਸੂਰੋ ਧਵਾਇ । ਜੋ ਵਧਤਿ ਅੱਗੂ ਭਿਸ ਦੇਂ ਗਿਰਾਇ॥੩॥ ਗਿਰਯੌਤਿ 

ਪਲ ਦੰਗਲ ਪਾ ਕੇ । ਨਟ ਕੇ ਧਨ ਮਰਿਆ ਗਿਆਂ ਹ। ਵਾਰ 
ਗਜਾਂ ਨੂੰ ।/“ਖੇਦੂਕਾਂ ਦਾ । 



ਸਰੀ ਗਰ ਪੁਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੨੯੪੬) ਰਾਸਿ ੬। ਐਸ 32. “ 

੧ ਭਣ ਹਯ, ਆਇ ਧਾਇ । ਮਿਲਿ ਗਏ ਆਪ ਮਹਿ ਕਰੜਿ ਘਾਇ। 

ਮੋਖ ਮਾਰਿ ਮਾਰਿ ਜੋਧਾ ਰਟੈਤਿ । ਬਾਹੈਂ” ਕ੍ਰਿਪਾਨ ਅੰਗਨਿ ਕਟੈਤਿ ॥ ੪ ॥ 
ਤਬਿ ਪਰਸਰਾਮ ਸ਼ਕਤ ਬਿਸਾਂਲ ।ਗਹਿ ਦ੍ਹਨਿ ਚਾਂਪ ਸਰ ਕੋ ਨਿਕਾਲਿ। 

ਪ੍ਰੇ ਤੁਰੈਗ ਬਡ ਬੇਗ ਸੈਗ । ਗਨ ਸੂਰ ਸਹਤ ਪਕਰੇ ਤੁਵੈਗ ॥੫। ਜਹਿੰ 

ਨਬੀ ਬਖ਼ਸ਼ ਬਡ ਬੈਧਿ ਟੋਲਿ । ਤਿਤ ਕੌ ਪਹੂੰਚਿ ਕਰਿ ਸਾਬ ਗੋਲ”। 

ਨਿਕਸੈਤਿ ਬੀਰ ਘੋਰਾ ਧਵਾਇ। ਛੁਟਕੌੜਿ ਤੁਪਕ ਰਿ੫ ਨੇਰ ਜਾਇ ॥੬॥ 
ਬਜਿਧੈਤਿ ਪਟਹ ਭੋਰੀ ਬਿਲੌਦ। ਵਮਕੰਤਿ ਢੋਲ ਨਾਦਤਿ ਅਮੰਦ' । 
ਵਫਰਰੇ ਖੁਲਾਇ ਚਮਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨ । ਕਰਿ ਅੱਗ ਰੋਪ” ਗਾਢੇ ਸਬਾਨ ॥ ੭ ॥ 
ਸ਼ਲਖੈਂ' ਤੁਦੈਗ ਛੁਟੀ ਬਿਸਾਲ । ਮੁਖ ਸੀਸ ਢੋਰਿ ਗੇਰਤਿ ਉਤਾਲ। 

ਨਿਕਸੈਤਿ ਮੀੜ ਬਿਥਹੈਤਿ ਪਾਂਸ। ਕਰਿ ਸੇਤ ਜੁ ਮੇਚਕ ਕੇਸ ਪਾਂਸ' ॥੮॥ 

ਮੁਖ ਲਗਹਿ ਦੌਤ ਕੋ ਤੋਰਿ ਦੇਤਿ। ਕਿਹ ਆਂਖ ਫੁਟਿ ਬਿਰ ਜੈਗ ਖੇਤਿ । 
ਮਿਲਿ ਗਏ ਸੂਰ ਪਰ ਘੋਰ ਸ਼ੋਰਿ£ । ਕਰਤੇ ਪੁਕਾਰ ਰਿਪੁ ਤੋਰਿ ਵੋਰਿ ॥੯॥ 

ਕੋ ਸ਼੍ਰਮਤਿ ਭਏ ਖੜਗਨਿ ਪ੍ਰਹਾਰਿ । ਕੋ ਕਰਤਿ ਤਾਸ ਕੋ ਹੈ ਸੁਮਾਰਿ” । 

ਕਿਤਿ ਗਿ੍ਰੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹੈ ਕੈ ਕਿਕਾਣ”। ਤਰਵੈਤਿ ਕਿਤੇ ਨਹਿੰ ਨਿਕਸਿ 

ਪਾਣ ॥੧੦॥ ਬਲਵੈਤ ਬੀਰ ਕਰਿ ਰੁੰਡ ਮੁੰਡ । ਪਰਚੈਡ ਜੁੱਧ ਗਿਰਿ ਖੰਡ 
ਖੰਡ । ਖਿਚਿਯੰਤਿ ਪਕਰਿ ਆਂਤ੍ਰੋਂ ਗੁਮਾਯ”। ਬਡ ਆਇ ਜੋਗਣੀ ਧਾਯ 
ਧਾਯ ॥੧੧॥ ਭਰਿਯੰਤਿ ਖਪਰ ਸ੍ਰੋਟੇਂਤਿ ਪਾਨ” ਸਿਰ ਖਿੰਡੇ ਬਾਰ” ਕਰਿ 

ਨਾਚ ਗਾਨ । ਬਹੁ ਕੂਤ ਪ੍ਰੋਤਿ ਬੋਲੈ ਬਕਾਗਕਰਿ ਲਹੂ ਪਾਨ ਲੋਤੇ ਡਕਾਰ 
॥੧੨॥ ਗਨ ਕੰਕ” ਨਾਦ ਚਾਵਡਿ" ਚਿੰਕਾਰ। ਬਡ ਭੀਮ ਕਾਂਕ ਕਾਂ ਕਾਂ 

ਪੁਕਾਰ । ਹਯ ਤਰੈ ਗਏ ਦਬਿ ਸੂਰ, ਸੋਇ । ਹਾਂਕਰਤਿ ਅਪਰ “ਕਰਿ ਰੱਛ 
ਜੋਇ॥੧੩॥ ਮੁਰ ਆਪ ਮੋਰਤੇ ਮਰਤਿ ਘੋਰ'% ਭਾ ਤੁਮਲ ਜੁੱਧ'” ਬਡ 

ਕਟ੍ਸ੍ਰੋਦੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਟੋਲਾ ਬਣਾਇਕੇ । ₹ਂਗਾਰੀ, ਉੱਚੀ । “ਰੋਕੇ । “ਸਿਰ ਦੀ ਮਿੱਥ ਨਿਕਲ 

ਕੇ ਪਾਸ ਖਿਲਰੀ ਹੈ, ਜੇ ਕਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਰੈਢ ਨੂੰ ਚਿੱਟਿਆਂ ਕਰ_ਰਹੀ ਹੈ । [ਪਾਸਿ=ਕੋਲ਼ । 

ਪਾਸੁ=ਰੀਢ, ਜੂੜੀ]। “ਭਯਾਨਕ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ । “ਕਈ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ (ਦੇਖਕੇ) ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ। 

(ਅ ਕਈ ਡਰਦੇ ਤੇ ਕਈ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। "ਘੋੜਿਆਂ ਤੋਂ । ੯%ੰਦਰਾਂ । "“ਗਿੱਦਤ । 
੧੧ਲਹੂ ਪੀੱਦੀਆੰ ਹਨ । “”ਵਾਲ । "੧ਚਿੱਟੀ ਚੀਲ ! "ਬਿੱਲ । "ਓਹ ਦੂਸਰਿਆੰ ਨੂੰ ਹਾਕਰਾਂ 

ਮਾਰਦੇ ਹਨ “ਜੋ (ਸਾਡਾ) ਬਚਾ ਕਰਨਾ? । '੬ਗੰਨ੍ਹਿਯ-=ਮੁਰ ਮੋਰਤੇ ਘੋਰ ਮਰਤ ਆਪ । ( ਓਹ ) 

ਪਰਤ ਕੇ (ਮਰੇ) ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪ ਮਾਰੇ ;ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ੧੭ਹੇਰ ਲੜਾਈ । 

(ਅ ਹੱਥੇ ਹੱਥੀ ਦਾ ਜੁੱਧ । [ਮੇਸ% ਤੁਮੁਲ । &੦ ਤਰਮਲ] । 



ਲੀ ਗਰ ਘਰ ਰਜਾ (੨੯੪੭) ਰਾਸਿ ੬ । ਲੱਸੂ ੩੭, 

ਮਾਚਿ ਸ਼ੋਰ । ਜਹਿ ਨਬੀਬਖ਼ਸ਼ ਤਹਿੰ ਅੱਗ੍ਰ ਸੂਰ । ਬਹੁ ਲਰੇ ਮਰੇ ਗਿਰ 
ਪਰਤਿ ਧੂਰ ॥ ੧੪ ॥ ਤਬਿ ਪਰਸਰਾਮ ਸ਼ਕਤੂ ਮਹਾਂਨ । ਭਣ ਦੁਉ ਚਾਂਪ 

ਕੋ ਤਾਨਿ ਤਾਨਿ । ਸਰ ਸਰ੫ ਸੁ ਸਮਸਰ ਮਾਰਿ ਮਾਰਿ(ਚਲਿ ਜਾਤਿ ਸਮੁਖ 

ਤਾਂਕੇ ਜੁਝਾਰ ॥੧੫॥ ਇਮ ਮਚੀ ਲੋਹ ਕੀ ਮਾਰਿ ਭੂਰ । ਬਹਿ ਚਲਯੋ 

ਸ਼੍ਰੋਣ ਗਈ ਲੋਥ ਪੂਰ । ਤਬਿ ਤੁਰਕ ਤ੍ਰਾਸ ਕੌ ਧਾਰਿ ਭਾਗਿ । ਨਹਿ ਜਮੇ 
ਪਾਇ, ਬਡ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਲਾਗਿ ॥ ੧੬॥ ਗੁਰ ਬੀਰ .ਏਕ; ਦਸ ਤੁਰਕ 
ਸੈਗ। ਕਰਿ ਕਰਿ ਪ੍ਰਹਾਰ ਮਰਿ ਮਾਰਿ ਜੈਗ । ਤਬਿ ਨਬੀਬਖਸ਼ ਪਿਖਿ ਭਾ 
ਹਿਰਾਨ।-ਇਹ ਭਯੋ ਕਹਾਂ ਨਹਿ ਜਾਇ ਜਾਨ ॥ ੧੭ ॥ ਮਰਿ ਗਈ ਸੈਨ; 

ਸਿਖ ਅਲਪ ਪਾਸ। ਠਹਿਰੈਂ ਨ ਅੱਗ ਬਡ ੫ਇ ਤ੍ਰਾਸ । ਪਰਿ ਗਯੋ ਲੋਹੁ 
ਪੂਠੋ ਕਰਾਲ । ਜਹਿਂ ਕਹਾਂ ਸੂਰ ਮਰਿ ਤੁਰੈਗ ਜਾਲ-॥ ੧੮ ॥ ਨਿਜ ਹਯ 
ਧਵਾਇਿ ਰੋਕੈਤਿ ਬੀਗ “ਸਭਿ ਹਣੋ,ਥਰੋ, ਕਿਮ ਤਜਤਿ ਧੀਰ?ਤੁਮ ਬਡ 
ਗ਼ਰੂਰ ਸੋਂ ਕਹਤਿ ਨੀਤਿ ।-ਰਣ ਬਿਖੈ ਸਦਾ ਹਮ ਲੇਤਿ ਜੀਤਿ-॥ ੧੯॥ 
ਅਬਿ ਅਲਪ ਸਿੱਖ ਨਹਿ ਇਲਮ ਜਾਨਿ”। ਨਹਿੰ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਬੈਧਨੇ ਮਹਿੰ 
ਸੁਜਾਨਿ । ਤਿਨ ਪਾਸ ਤੇ ਸੁ ਤੁਮ ਤ੍ਰਾਸਧਾਰਿ। ਕਿਨ ਤੇ ਭਜੇਊਜਿਨ ਕਹਿ 
ਗਵਾਰ”? ॥੨੦ ॥ ਪੁਨ ਜਿਯਤਿ ਸਭਾ ਮਹਿ ਕਹਹੁ ਕਾਹਿ“?।-ਹਮ ਬਚੇ 

ਭਾਜਿ ਤਹਿ ਲਰਿਯ ਨਾਂਹਿ-”। ਇਮ ਕਹਿ ਰਿਸਾਇ ਨਿਜ ਸੈਨ ਮੋਰਿ । 
ਬਿਚ ਬਿਰਯੋ ਆਪ ਕਰਿ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ॥ ੨੧ ॥ ਪਿਖਿ ਨਬੀਬਖਸ਼ ਕੌ ਪਰਸ 
ਰਾਮ। ਬਡ ਤੁਰੰਗ ਧਵਾਇ ਐੱਚਤਿ ਲਗਾਮ। ਤਨ ਬਿਖੈ ਬਿਭੂਖਨ 
ਜਟਤਿ ਹੀਰ । ਬਹੁ ਚਮਕਤਿ ਚਾਮੀਕਰ£ ਸਰੀਰ ॥੨੨॥ ਸਿਰ ਬਧਜੋ ਸੁ 
ਚੀਗ ਛੋਰਦਾਰ” । ਬਡ ਮੋਲ ਕੇ ਸੁ ਪਟ ਸ਼ੁਭਤਿ ਚਾਰੁ। ਕਟਿ ਸੈਗ ਬੈਧਿ 
ਖੜਗੇ' ਨਿਖੰਗ। ਕਰ ਮੈਂ ਕਮਾਨ ਬਿਚਰਤਿ ਨਿ ਸੈਗ॥੨੩॥ ਬਹੁ ਚਪਲ 
ਚਲਾਕੀ 'ਚਾਰੁ ਅੰਗ। ਬਡ ਮੋਲਿ ਬਲੀ ਸੁੰਦਰ ਤੁਰੈਗ । ਜਿਹ ਜ਼ੀਨ 
ਜਰਾਊ ਬਹੁ ਸੁਹਾਇ । ਰਠ ਬਿਖੈ ਚੌਂਪ ਸੋਂ ਸਮੁਖ ਆਇ ॥ ੨੪ ॥ ਪਿਖਿ 
ਪਰਸਰਾਮ ਚਾਹਤਿ ਪ੍ਰਹਾਰਤਬਿ ਤਜੇ ਤੀਰ ਤੀਖੇਅਗਾਰ।ਸ਼ਕਤੂ ਬੁਲਾਇ 
ਅਪਨੈ ਸਮੀਪ । ਕਹਿ “ਇਸਹਿ ਹਤਹੁ,ਹੈ ਬਡ ਮਹੀਪ੫'?॥ ੨੫ ॥ ਪਿਖਿ 
ਅਨੰਦ ਪਾਇ ਦੋਨਹੁ ੧ ਬੀਰ । ਇਤ ਉਤ ਧਵਾਇ ਹਯ ਤਜਿਤ ਭੀਰ। 
“ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਰਮਿਅੰ ਦੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ । ਪਾਸੋਂ । ੧੍ਜੌੱਧ ਦੀ) ਵਿਦਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। "ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ 

ਭਜਦੇ ਹੋ ਊ ਜਿਨ੍ਹੀਂ ਨੂੰ ਰੀਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ? “ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਉ ਸੇਨੇ ਨਾਲ ।“ਪੱਲਿਆਂ ਵਾਲਾ। 
੧ਇਹੋ ਹੀ) ਫਡਾ ਰਾਜ ਹੈ । 



_ ਸੀ ਹੁਰੱਪੁਤਾਪ ਸੰੱਜ। ___( 8੯8ਢ) ! ।ਗਾਸਿ: ੬ ਮੱਸੇ” 
ਗਨਸੰਭਏ ਸੰਗੇ ਲੜਕਾਰਲੰਸੱਲ(ਹੌਲਾਜਘਲਿਖੰ੩ ਰਰਕੀਲਿ ॥ 
੨੬(ਲ੍ਰਿਲਕਾਨਿ' ਕੋਚਿ'ਬਲੁਖਾਸਿਜਕ#॥ਦ੍ਹੁੰ 'ਦਿਸ਼ਅੰਨ 'ਤੇ ਬਹੁਭੀ 
ਕੱਰਨ'ਬਬਿ'ਲਬੀਖਬਜ਼'ਬਾਕਸੂ ਐਨ ।' ਬਹੇ 'ਐਤਰੱ- ਸੋਗ ਜਿੰਸ ਕੇ 
ਸੱਭੀਰ॥੨੭ # ਕਰਚੀਹਿ ਕਿਮਲੇਲੈ-ਬਨ-ਰੈਪਿਂ'। ਮਾਰੇ ਸਬੇਗ ਚਿਤ 
ਦਂਪਿੰਕੋਂਪ ਲਲਾਕਾਰ'ਸੱਭੰਨਿਤੇ-ਅੱਗੂ ਧੀਦ1 ਦਲ ਕੋ ਹਣਾਇ ਨਿਜ 
ਸੈਂਚਨੜਾਇ ॥੨੮ ॥ਖਸਤਰਸੇਭਾਤਿਤੌਮਰ੩ੁਵੈਗ। ਚਲਿਯਤਿ ਖੜਗ 
ਕਇੰਘਤਾਅੰਗਦਰੜੈਤ' ਸੂਰ, “ਵਰਕੈਤਿ' ਢਾਲ” । ਚਰੜੇਤਿ ਚਾਂਪ” 
,ਐਨੈਰੀਕਿਨ ਆਂ ॥ <ਏ ॥ ਰਢੌਤਿੰ'ਖਲ “ਸਰਕੈਤਿ' ਸੇਲ“ । ਤੜਕੰਤਿ 
ਡਰ ਭਰਕੇ ਕੱਚੀਲਿ।'ਹੜਕੀਤਘਾਵੇ ਖੋਰਜੌਝਿ" 'ਬੀਰ । ਬਿਰਕੌਤਿ 

5' ਘੰਰਕੰਤਿ-ਭੀਰੁ੯ '॥- ੩੦: ॥ -ਕਹਿਰੈਤਿ` ਕੂਕ"? ਹਹਿਰੈਡਿ 
ਜਾਤਿਦਅਹੇਰੈਭਿਕਦ-ਕਰਿਐਤਿ. ਰਾਤਿ"।ਤਬਿ ਨਥੀਬਖਸ਼ ਕੇ ਬਾਨ 
/ਮੰਗ।।ਸਿਖਗਿਫੇ ਕਿਸ਼ਿਕ ਹੋਇ ਅੰਗ ਕੰਗ ॥ ੩੧॥ ਖਿਥਿ ਪਰਸਰਾਮ 
(ਉਚ ਕੋਪ ਦਨਿ।ਵਿਕਾਰਨਯੇ ਥਲ ਧਨੁ ਅਧਿਕ ਭਾਨਲਗਿ-ਗਰ ਤੁਰੰਗ 
'ਕੈਦਗਾਖੀਨ €ਬਿਧਿਭਯੋ-ਪਾਰੈ' ਪਗਿੰਚ ਤਥ ਮਹਾਨ ॥੩੨॥ ਤਬਿ 
ਨੱਬੀਬਖਸ਼ ਸੈਭਕੰਠ ਆਪ; ਦਿਯ “ਪਾਂਇ ਰਖ, ਕਰ ਧਸੰਚੇ 'ਚਂਪ । ਸਚ 
'ਪਰੱਸਰਾਂਮੈ ਕੋਸਜੋਰਐੰਗਿ। ਖਰੇ੫ਚੇ-ਪਰਿ ਗਿਰ-ਤੰਜਿ ਤੁਰੰਗ॥ ੩੩॥ 
'ਭਿਧ ਭਬੀ ਮੁਰਭਾ-ਧਲੁਖ ਚਰਿ।ਬ ਹੁ ਸਿੱਖ ਆਇ ''ਰੱਛਜੋ ਸੁ ਘੇਰਿ।ਗਹਿ 
ਖ਼ੜਗਚਿ ਸ਼ੰਕਤੂ ਦਿਢ ਬਿੱਸਾਲ । ਤਿਸ ਕੀ ਸਹੀ ਮਹਿ ਗਹਿ ਮੁ ਢਾਲ 
॥ ੩੪ ਰੁੰ੫ ਚਰੋਯੋ ਸੂਚ ਆਂਗੇ-ਖਰੋਇ। ਉਤ ਪਰੇ ਤੁਰਕ ਗਨ ਕੀਨਿ 

ਇ।ਹੈਠ ੩ ਘਾਲ ਭਿ ਰ-ਸਤੱਦ/ਤਨੇਕਾਟਿਕਾਫਿ ਕੋਤਿਕ ਦਬੱਟ 
ਮਖ ॥ ਤਬਿ ਪਚਸੋ'ਜੋਚੇ ਫੱਠੇ ਕੋ 'ਮਰਾਂਲੇ/ਨਹਿ ਭਉ ਸਿੱਖ ਤਜ ਦੀਨਿ 
ਾਂਲ ।ਜੋਨੇਰਆਦਤਿਖ਼ ਕਰਤਿ ਘਾਵ 'ਨ। ਤਿੰਹ ਤੁਪਕ ਭੀਰ ਤੋਮਰ 
ਕੰਠ ਵ੧॥੩੬ ।ਛੱਏਪਰਸ਼ਚਾਮ ਕੇ ਨਿਕਟਿਠਾਂਢਬਹੁ ਭਈ ਖੜਗ ਸੋ 'ਕਾਫ 
ਜਮਾਲ ਜੂਨੀ ਬਰੜ ਜੀ ਤੋਨਹ ਦੀਆਂਿਗਦੀ,ਾਂ ਚਨ-ਢਾਂਲਾਂ । ੨ ਚਿੜਕਦੇ 
ਜਲ.ਧਨਖ 1: (ਜਿਨੀ ਨੂੰ ਨਰ ਡੋਲ ਤੀਰ, ਜੇ ਅਰਉਂਦੇ ਹਲ 1 “ਖੜਾਕ ਹੁੰਦ 3ਲੋਹ 
ਹਦ ਕੇਕੀਕੇ ਗਰਸ੍ਣ ਢਾ#ਜਕਤਜਾਕੇ-ਮਾੜਦੇ ਹਨ। “ਰਾਵ ਤਰਦੇ ਹਨ ਯਟਿਰ। 

ਸੜ _ਕੈ-ਬਿੜ ਕੇ ੧੪ ਨ ਕੈਬੰਦੇ ਹਨ ਕਾਇ । "“ਕੂਕ/-ਕਹਿਰ ਦੀਆਂ ਮਾਰਦੇ 
ਗਿ ਹੀ ,ਜਬ-ਜਟੇ ਹਲ 1. `4ਕੋਈ ਅਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦ/ ਸਰੀਜ਼ ਕਦ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 
(% ਕੇਂਦੇ ਜਾਕੈ ਲਕੜੀ ਵਾਂਗੂ ਤੱੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ।(ਦਿੰ;-ਅਹਰਨ=ਡੋਲਣ 
ਡਂਟੋਣਾ[। ਦਰ ਅੱਗੇ ਹੋਏ। "ਨਾਸ “ਇਿਨ੍ਹਾਂਤੁਕਾਂ ਦਾ ਕਈ| ਨੁਸੱਖਿਆਂਵਿਢ ਪਾਠ ਨਹੀਂਹੈ। 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੨੯੪੯) ਰਾਸਿ ੬ । ਗੱਸੂ ੩੮, 

ਬਾਢ। ਘਟਿਕਾ ਮੜਾਰ ਕਰਿ ਮਾਰਿ ਮਾਰਿ। ਗਿਰ ਪਰੇ ਸੂਰ ਸੈਂਕਜ਼ ਹਜ਼ਾਰ 
॥੩੭॥ ਗਨ ਤੁਰਕ ਓਰੜੇ ਨੋਰ ਪਾਇ। ਕਰਿ ਸ਼ੋਰ ਘੋਰ ਚਾਂਹਸਿ ਭਜਾਇ। 
ਤਬਿ ਖੜਗ ਹੜਹਿ ਸ਼ਕਤੂ ਕਰਾਲ । ਰਿਪੁ ਕੋ ਪ੍ਰਹਾਰ' ਕਰਿ ਓਟ ਢਾਲ 
॥ ੩੮॥ ਰਣ ਥੈਭ ਮਨਹੁ ਹੋ ਗਾਢੋ ਖੁਰੋਇ । ਬਹੁ ਸਿੱਖ ਸਹਾਇਕ ਸੈਰ 

ਜੋਇ। ਗਨ ਤੁਰਕ ਮਾਰਿ ਅੰਬਾਰ ਲਾਇ ।ਜਿਮ ਦੀਪ ਪਝੈਗਨਿ ਪੜਿ 
ਆਇ॥ ੩੯॥ ਤਬਿ ਪਰਸਰਾਮ ਸੁਧਿ ਪਾਇ ਅੰਗ! । ਹੁਇ ̀ਸਾਂਵਧਾਨੇ 
ਅਵਿਲੋਕ ਜੈਗ । ਉਠਿ ਠਾਂਢਿ ਹੋਇ ਸ਼ਸਤ੍ਰਨਿ ਸੈਭਾਲਿ। ਪ੍ਿ ਨਬੀ 
ਬਖਸ਼ ਕੌ ਰਿਸਿ ਬਿਸਾਲ ॥ ੪੦॥ ਜਹਿ ਖੰਰੋ ਜਾਇ 'ਭੇਟ ੇਂਰਿ ਕੀਨ । 
ਖੜਗ।ਨਿ ਪ੍ਰਹਾਰਿ ਬਹੁ ਦਾਵ ਲੀਨਿ । ਸੂਰੇ ਸਮੂਹ ਚਮਕੀ ਕ੍ਰਿਪਾਨ।ਸ਼ਕਤ 
ਸਮੇਤਿ ਗਨ ਸਿੱਖ ਆਨਿ' ॥੪੧॥ ਬਹੁ ਚਲੇ ਖੋੜਗ ਕੰਰਿ_ਕੇਰਿ ਪ੍ਰਹਾਂ 
ਸਿਰ ਨਬੀਬਖਸ਼ ਕੌ ਕਾਫਿ ਡਾਗਿਬਿਚ ਜੁੱਧ ਗਿਰੋ ਕਟਿ ਕਟਿ ਮਹਾਨ 

ਤਨ ਛੁਟੇ ਪ੍ਰਾਨ ਨਹਿੰ ਛੁੱਟਿ ਕ੍ਰਿਪਾਨ ॥ ੪੨॥ ਰਣ ਪਰੀ ਲਬ ਆਖੇ 
ਉਘਾਰਾਂ। ਬਹੁ ਪਰੇ ਅਰਿਨਿ ਸੌ ਅਰਿ ਜੁਝਾਰ” । ਗਨ ਤ੍ਰੰਕ ਬਿਲੋਕ੍ਰੋ 
ਭਾ ਨਿਕੌਦ । ਰਣ ਅਬਦੁਲ ਖਾਂ ਨੰਦਨ” ਬਿਲੌਦ ॥ ੪੩ ॥ ਜਹਿੰ ਪੋਰੋਸ- 
ਰਾਮ ਸ਼ਕਤੁ ਜੁੜਾਰ। ਕਟ ਗਏ ਦੌਨ ਬਹੁ ਰਿਪੁਨਿ ਮਾਗਿ ਲਰਿ ਤ੍ਰਿਪਤਿ 
ਹੋਇ ਦੀਨੇ ਸੁ ਪ੍ਰਾਨ । ਜੋ ਜਿਯਤਿ ਹਟੇ ਬਹੁ ਸ਼੍ਰਮਨ ਮੇਨਿ'॥੪੪॥ਵੌਹਚਾ॥ 
ਦੁਹੂੰ ਦਿਸ਼ਨਿ ਤੇ ਥਕਿ ਗਏ ਮਿਟੇ“ ਜੈਗ ਤੇ ਸੂਰਿ । 'ਲੋਝਨਿ ਘੁੰਰ ਲੋੜੇ 

ਪਰੀ ਕਰਦਮ ਸ਼੍ੋਣਿਤ ਧੂਰਿ£ ॥ ੪੫ 1੩ ੩ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ. ਰੇਸ਼ਮ ਵਨ, “ਕਬੀਰ 
ਅਰ-ਪੌਰਸਰਾਂਮ ਸ਼ਥਤੁ ਬੱਧ ਪ੍ਰਸੈਗ ਬਰਨਨੇ ਨਾਂਮ ਸਾਤ ਤ੍ਰਿੰਸਤੀ ਅੰਜੂ ॥ ਯ੭ ॥ 

੩੮. [ਕਰੀਮ ਬਖਸ਼ ਹੋਂਲੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਯ਼।! ̀  “ ' '. 

ਦੋਹਰ॥ਦੌਰਿ ਗਏ ਦ੍ਰੈ ਦਾਸ ਤਬਿ ਜਹ (੬  ਇ 
ਨਬਾਬ ਜੀ ! ਬਿਗਰਯੋ ਕਾਜ ਮਹਾਨ ॥ ੧ ॥ ਤੋਟਕ ੬ਦ॥. ਤੁਵ ਨੰਦਨ 
ਚੈਦ ਮਨਿੰਦ ਹੁਤੋ । ਰਿਪ ਬ੍ਰਿੰਦਨਿ ਕੰਵਤਿ ਸੋ ਪਿ ਹੜੋ” ।ਘਮਸਾਨ ਅਨੌ 

ਕਰਿ ਜੰਗ ਮਰੀ । ਪਿਛਵਾਇ ਹਟਜੋ ਇਕ ਪੈਰ ਨਹੀਂ॥੨॥ਅਰਜੇ ਸਰ ਡੋੱ 

੧ਆਏ । ₹ਸੂਰੰਮੇ ਅੜ ਪਏ । ₹(ਦਾ) ਪੁੱਤ । “ਜੇਹੜੇ ਜੀਉਂਦੇ ਸਲ ਓਹ ਬੜੀ -ਬਕਾਨ ਮੰਨਕੇ 

ਹਫ ਗਏ । “ਹਣ ਗਏ 4 “ਧੂੜ ਤੇ ਲਹੂ (ਮਿਲਕੇ) ਚਿੱਕੜ ਹੋ ਗਿਆ । “ਮਾਰਦਾ ਹੋਇਆ: ਸੋ 

ਬੀ. ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ । "ਤੀਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿੰਦ੍ਹੇ _[ਹਿੰਦੀ, ਅਰਜਨ). ਅਰੁਬਨਾ=ਵਸਾਂ ਲੋਹਾ 
ਸੈਸ9 ਅਰ੍ਜ੍=ਪ੍ਰਾਪਤਕ:]। (ਅ) ਅਰਿ ਜੇ=ਜੇ ਵੇਰੀ ਸਨ ਤੀਗਂ ਨਾਰ 1 __ .- ੍ 

ਪਾ:-ਤੈਡਹਿ ਉਘਾਰ । 



__਼ੀਗੂਰ ਪੂਤਾਪ ਨੂਰਜ । ( ੨੯੫੦) ਨ 

ਬਰਜੇ ਤਰਜੇ' । ਕਟਿ ਆਪਿ ਗਿਰਜੋ ਪੁਰਜੇ ਪੁਰਜੇ। ਬਹਈੀ __3ਹ 
ਸੈਗ ਤਹਾਂ । ਗਨ ਲੋਥ ਪਰੀ ਬਹਿ ਸੋਣ” ਮਹਾਂ॥੩॥ ਸੁ: `ਬ 
ਸ਼ਿਤਾਬ ਤਬੈ।ਸਮ ਬਾਂਨ ਲਗੇ ਤਿਸ ਬੈਨ ਸਬੈ।ਰੁਦਨੌਤਿ ਲ੭ : _ “੫ 
ਕਰੈ । “ਤ੍ਰਿਪਤਜੋ ਨਹਿੰ ਦੇਖਿ,ਲਖਜੋ ਨ ਮ?ੈ੪॥ਗਮਨਜੋਂ ਕਿਸ ਥਾਨਹਿਂ 
ਪ੍ਰਾਨ ਤਜੇ । ਮੁਝ ਛੋਰਿ ਗਯੋ ਰਣ ਤੇ ਨ ਭ,. ! ਕਿਮ ਜਾਇ ਲਰਯੋ 
ਨਹਿੰ ਪਾਛਿ ਰਹਜੋਂ।ਤੁਝ ਜਾਤਿ ਬਡੋ ਸਮੁਝਾਇ ਕਹ੧ੋ॥੫॥ ਲਘੁ ਨੰਦਨ 
ਆਇ ਗਯੋ ਸੁਨਿ ਕੈ। ਸਮੁੜਾਇ ਪਿਤਾ ਕਹੁ;ਯੋਂ ਭਨਿ ਟੇ । “ਥਿਰਲਾਪਤਿ 
ਆ੫; ਨਿਲਾਯਕ ਤੈਂ"। ਸਭਿ ਲੋਕ ਨਿਹਾਰਤਿ ਨਾਯਕ ਤੈਂ॥ ੬॥ 
ਅਬਿ ਧੀਰ ਧਰੋ, ਨਹਿ ਜੋਗ ਤੁਮੈਂ। ਨਹਿੰ ਰੋਦਨਿ ਕੋ ਇਹ ਜਾਨਿ ਸਮੇਂ । 
ਜਬਿ ਲੋ ਗੁਰ ਕੋ ਗਹਿ ਲੋਹੁਂ ਨਹੀਂ । ਰਣ ਬੀਚ ਕਿਥੋ ਹਤਿ ਦੇਹੁ ਤਹੀਂ ॥ 
੭॥ ਤਬਿ ਲੋ ਨ ਹਟੋਂ,ਬਡ ਜੋਗ ਕਰੌਂ।ਅਬਿ ਆਇਸੁ ਮੋਹਿ ਭਲੇ ਉਚਰੋਂ। 
ਗਹਿ ਲਯਾਇ ਗੁਰੂ ਤਬਿ ਬਾਤ ਰਹੈ । ਨਤੁ ਸ਼ਾਹੁਜਹਾਂ ਧਿਧਿਕਾਰ ਕਹੈ?॥ 
੮॥ ਲਘੁ ਨੰਦਨ ਤੇ ਸੁਨਿ ਬਾਕ ਤਬੈ । ਧਰਿ ਧੀਰਜ ਕੋ ਤਜਿ ਸ਼ੋਕ ਸਬੈ। 
ਉਮਡਜੋ ਰਣ ਕੋ ਦਲ ਸੈਗ ਲਿਯੋ। ਹਥਿਆਰ ਸੈਭਾਰਿ ਅਗਾਰਿ ਭ੧॥੯॥ 
ਗਨ ਦੁੰਦਭਿ ਪੈ ਦੁਇ ਚੋਬ ਪਰੀ । ਬਡ ਨਾਦ ਵਧਜੋ ਕਿਲਕਾਰ ਕਰੀ । 
ਤੁਰਕਾਨ ਲਖਮੋ ਸਭਿ ਅੰਤਿ ਭਯੋ।ਬਿਸ਼ਮਾਇ ਰਹੇ ਰਣ ਹੇਰਿ ਲਯੋ॥੧੦॥ 

॥ ਲਘੁ ਸੁਤ ਅਬਦੁਲ ਖਾਨ ਕੌ ਕ੍ਰਾਤਾ ਮਰਜੋ ਬਿਸਾਲ । ਅਧਿਕ 
ਕ੍ਰੋਧ ਜਿਸ ਕੇ ਭਯੋ ਪਿਖਿ ਪਿਤ ਰੋਦੜਿ ਹਾਲ ॥ ੧੧॥ ਮਸੁ ਭੀਜਤਿ 
ਬਾਂਕੋਂ ਬਡੋ ਆਯੁਧ ਵਿੱਦਯਾਂ ਜਾਨਿ । ਕੈਚਨ ਜਰੇ ਜਵਾਹਰਨਿ ਜਬਰ ਜੇਬ 
ਜਿਨ ਠਾਨਿ?॥ ੧੨ ॥ ਚੌਪਈ ॥ ਨਾਮ ਕਰੀਮ ਬਖਸ਼ ਬਲਵੈਤਾ । 
ਅਭਿਮਾਨੀ ਨਹਿ ਕਿਸੇ ਗਿਨੰਤਾ । ਅਧਿਕ ਮੋਲ ਕੋ ਤਰੇ ਤੁਰੰਗ। ਚੈਚਲ 
ਕਰਤਿ ਚਲਾਕੀ ਅੰਗ ॥ ੧੩॥ ਸਹਤ ਸੈਮਲੇ" ਸਿਰ ਪਰਚੀਰਾਂ । ਤੁਰਰਾਂ 
ਧਰਯੋ ਅਪਰ ਸ਼ੁਭ ਚੀਰਾ । ਤੀਖਨ ਬਰਛੀ ਗਹਿ ਕਰਿ ਹਾਥ। ਬੂੜਤਿ 
ਭ। ਨਿਜ ਸਾਥੀ ਸਾਥ ॥੧੪॥ “ਕ੍ਰਾਤਾ ਨਬੀਬਖਸ਼ ਕਿਸ ਥਾਨ ?। ਹਨਜੋ 
ਗਵਾਰਨਿ ਕਰਹੁ ਬਖਾਨ ?। ਤਿਸ ਕੀ ਲੋਥ ਵਿਖਾਵਹੁ ਮੋਹੀ । 
"ਰੋਕੇ ਤਾੜੇ । "ਲਹੁ । "ਕੈਨੀਂ । ਐਮ ਤ ਹੇ ਪੁੱਤ ਝੇਨੂੰ) ਵੇਖਕੇ ਰੱਜਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸ) 
(ਮੈਂ) ਨਾ ਲਖਿਆ ਕਿ (ਤੂੰ ਅੱਜ ਹੀ) ਮਰ ਜਾਏਂਗਾ । “ਇਹ ਤੇਰੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ । #ਸਾਰੇ ਲੋਕ 
ਤੈਨੂੰ (ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਦਾ) ਸੂਮੀ ਵੇਖੰਦੇ ਹਨ । “ਧਾਰੀ ਹੈ । ਪਿਛਲਾ ਲੜ (ਪੱਗ ਦਾ), ਸ਼ਿਮਲਾ । 
<ਪਗ ਦੇ ਔਂਗੇ ਦਾ ਫੁੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਲੜ । 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ! (੨੯੫੧) ___ ਰਸਿ੬। ਲੰਸੂ੩੮, 

ਹਰਿਗੁਵਿੰਦ ਅਬਿ ਤਿਸ ਮਗ ਹੋਹੀ? ॥੧੫॥ ਸੁਨਿ _ਸੁਭਫਨਿ ਸਭਿ ਬਾਤ 
ਬਤਾਈ।ਪਿਖਹੁ ਜਹਾਂ ਬਿਤਿ ਸਿਖ ਸਮੁਦਾਈ.ਗਾਵੇ ਖਰੇ ਤਵੈਗ। ਸੈਭਾਰੇ। 

ਭਿਸ ਤੇ ਪਰੇ ਪਿਖਹੁ ਭਟ ਭਾਰੇ ॥₹੬॥ । ਤਿਨ ਤੇ ਦਾਹਿਨ ਓਰ ਨਿਹਾਰੋਂ। 

ਆਪ ਗੁਰੂ ਠਾਂਵੋ ਬਲ ਭਾਰੋ । ਨਬੀ ਬਖਸ਼ ਕੋ ਜਬਿ ਹੁੰ ਮਾਰਾ। ਤੁਰਕ 

ਪਲਾਇ ਪਰੇ ਬਲ ਹਾਰਾ ॥੨੭॥ ਰੋਕੜੋ ਥਾਨ ਆਨਿ ਰਿਪੁ ਬ੍ਰਿੰਦ। ਅਬਿ 

ਠਾਂਢੇ ਕਰਿ ਗੋਲ ਬਿਲੋਦ'? । ਸੁਨਤਿ ਕਰੀਮ ਬਖਸ਼ ਸਭਿ ਗਾਥਾਂ । ਲਾਠ 

ਬਿਲੋਚਨ ਮੁਖ ਰਿਸ ਸਾਥ ॥੧੮॥ ਨਬੀ ਬਖਸ਼ ਜਹਿੰ ਲਰਿ ਗਿਰ ਮਰਨੋ। 

ਬਲੀ ਸ਼ੁਭਟ ਲੇ ਚਲਿਬੋ ਕਰਜੋ ।ਕਹਜੋ ਸਭਿਨਿ ਸੋ ਉਚਿ ਪੁਕਾਂਰ“ਅਹੋ 

ਨੁਵਾਲੇ ਪਾਲੇ ਯਾਰਿ” !॥ ੧੯॥ ਹਰਿਗੁਵਿੰਦ ਲੋ ਪਹੁੰਚਹਿ ਜੋਇ । 

ਜੀਵਨ ਕੀ ਜਿਸ ਚਾਹਿ ਨ ਹੋਇ।ਸੁਤ ਬਨਿਤਾ ਜੋ ਸਿਮਰਹਿ ਨਾਂਹੀ।ਸੋ ਮਮ 

ਸੈਗ ਚਲਹੁ ਰਣ ਮਾਂਹੀ ॥ ੨੦॥ ਜਿਸ ਕੇ ਰਿਦੇ ਤ੍ਰਾਸ ਹੈ ਭਾਰਾ । ਨਿਜ 
ਕਟੈਬ ਸੈਗ ਰਾਖਹਿ ਪਜਾਰਾਂ । ਸੋ ਹਣਿ ਜਾਹੁ ਸੈਗ _ਨਹਿ ਆਵਹੁ। ਪਿਤ 
ਸਮੀਪਿ ਠਹਿਰਹੁ ਤਹਿ ਜਾਵਹੁ” ॥ ੨੧॥ ਸੁਨਿ ਕੈ ਕਾਇਰ ਇਤ ਉੜਿ 

ਹੋਏ । ਜਾਨਯੋ-ਆਜ ਮਰਣ ਸਭਿ ਕੋਏ । ਇਨਿ ਅਖਿਲਨਿ ਕੀ ਕਰਹਿ 

ਕੁਠਾਰੀ£। ਨਹਿ ਗੁਰੁ ਛੌਰਹਿ ਜੋਧਾ ਭਾਰੀ॥ ੨੨ ॥ ਨਾਹਕ ਧਾਰਿ ਗਰਬ 

ਚਢਿ ਆਏ।£ਹਮ ਪਕਰਹਿੰ ਗੁਰੁ ਕੌ ਅਬਿ ਜਾਏ” । ਸਪਤ ਸਹੈਸੂ ਅੱਗ੍ਰ 

ਜਿਨ ਮਾਰਾ । ਬਚੇ ਸੁ ਭਾਜੇ ਤੁਰਕ ਹਜ਼'ਰ॥੨੩॥ ਸੋ ਇਨ ਕੇ ਕਰ ਮਹਿੰ 

ਕਿਮ ਆਵੈ। ਕਰਾਮਾਤਿ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸਾਵੈ । ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਸਭਿ ਪੀਰਨਿ 

ਪੀਰ। ਤਿਨ ਗਾਦੀ ਪਰ ਇਹ ਬਡ ਬੀਰ॥ ੨੪॥ ਗਹਯੋ ਨ ਜਾਇ ਨ 

ਮਾਰਕੋ ਜਾਇ।ਹਨਹਿ ਤੁਰਕ ਸੈਨਾ ਸਮੁਦਾਇ-। ਇਮ ਜਿਨ ਜਾਨਾ ਤਿਨ 

ਡਰ ਮਾਨਾ। ਸੋ ਟਰਿ ਗਏ ਦਾਵ” ਕਰਿ ਨਾਨਾਂ ॥ ੨੫ ॥ ਨਿਭਰੇ ਬੀਰ 

ਮਰਨ ਡਰੁ ਜਾਂਹਿ ਨ।ਸੁਤ ਬਨਿਤਾਂ ਕੌ ਸਿਮਰਤਿ ਨਾਂਹਿ ਨ । ਬਾਂਧਯੋ ਦੂੰਗ" 

ਪ੍ਰਿਥਕ ਜਥਿ ਹੋਵਾ । ਅਬਦੁਲ ਖਾਨ ਦੂਰ ਤੇ ਜੋਵਾ॥੨੬॥ ਬੂੜਯੇ ਸੁੱਭਫ 

ਸੁਨਾਵਨਿ ਠਾਨਾ । ਜਾਤਿ ਕਰੀਮ ਬਖਸ਼ ਬਲਿਵਾਨਾ । ਕਹੋ ਕਿ”-ਗੁਰੁ 

ਲਗਿ ਪਹੁੰਚਹੇ ਜਾਈ-। ਲੀਏ ਬੀਨ ਜੋਧਾ ਸਮੁਦਾਈ “॥ ੨੭ ॥ ਬਡੋ ਪੁੱਤ 

੧ਭਾਰੀ ਘੇਰਾ ਪੰੜਕੇ । “ਹੇ ਕਾੱਠੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲਿਓ | "ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕੁਠਾਲੀ 

ਕਰੇਗ। ਭਾਵ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲ ਦੇਵੇਗਾ (ਗੁਰੂ) । "ਬਹਾਨੈ ! ਪਕੋਲਾ ।#(ਅਬਦੁਲ ਖਾਂ ਨੇ ਇਕ) 

ਸੂਰਮੇ ਤੋਂ ਖੁੱਛਿਆ (ਉਸ ਨੇ ਇਹ) ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ:--(ਕਰੀਮ ਬਖਸ਼) ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ । 



ਸਰ ਗੁਰ.ਮ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੨੬੫੩) ਗਾਸਿ ੬ । ਅਸੂ ੩੮, 
ਕੌ ਸਿਮਰਤਿ" ਕਹਮੋ । “ਇਨ ਕਹੋ ਮਰਨਿ 'ਆਪਨੋ ਚਹਜੋ? । ਜਾਹੁ 
ਸ਼ਿਤਾਬੀ ਕਰਹੁ ਹਟਾਵਨਿ?। ਆਯੋ ਇਕ ਕਰਿ ਤਹੈਗ ਦਰਾਵਠਿ॥੨੮॥ 
“ਬਰਜਤਿ ਹੈ ਨਬਾਬ ਤੁਝ ਬਰੋ ।-ਠਹਿਰਹ; ਇਹਾਂ ਜੰਗ ਕੋ ਕਰੋ । ਕਹਾਂ 

_ ਕਸੁਤੇ ਜਾਹੁ ਮਰਨ ਕੌ । ਰਿਪੁ ਠਾਂਢੇ ਬਹ ਪਾਨ ਹਰਨ ਕੋ-?॥੨੯॥ ਸਨ 
ਕਰਿ ਪਿੜਕੋ ਕਹਯੋ-ਨ ਮਾਨਤੋ। 'ਮੈਂ ਮਾਹੋਂ ਜਿਨ ਭਾਤਾ ਹਾਨਯੋ”। ਇਤਿ 
ਸਰੀ ਹਰਿਐਵਿੰਦ ਸਭਿ ਜਾਂਲੀ ।-ਹੇਲਾ ਤਕਾਰ ਕੀਨਿ ਅਭਿਮਾਨੀ-॥੩੦॥ 
ਬਿਧੀ ਚੈਢ ਕੌ ਹੁਕਮ/ਬਖਾਨਾ। ਮਹ ਸਨਮੁਖ ਜੋ ਟੋਲ ਮਹਾਨਾ । ਸੁਤ 
ਨਵਾਬ ਕੋ ਠਘ ਅਕਿਮਨੀ। ਕਾਂਝਾ ਮਰੇ _ਬ੍ਰਿਥਾਂ ਬਹੁ ਮਾਨੀ ॥ ੩੧ ॥ 
ਹੇਲਾ ਘਾਲ਼ਨਿ ਕੌ ਅਬਿ'ਚਾਂਹਤਿ । ਬੀਨ ਸੂਰਮੇ ਆਇ ਉਮਾਹਤਿ । ਲਿਹੁ 
ਆਗਾ ਅਝਿ ਠਾਂਢੇ ਰੋਇ । ਤਜਹੁ ਝੀਰ ਗਨ ਬੀਚ ਪਰੋਇ॥੩੨॥ਸਾਵਧਾਨ 

ਸੁਨਿ ਸਢਚ। ਗਰਜੜਿ` ਬੋਲਯੋ ਬੀਰ ਬਹਾਦੁਰ ॥ ੩੩॥ “ਮਹਾਂਰਾਜ ! 
ਕੜਾ ਗੀਦੀ ਏਹੂ। ਹਤਹਿਂ ਸਾਲ ਸਮ, ਆਵਨਿ ਦੇਹੂ””। ਇਮ ਕਹਿ 
ਬਡ ਧੋੱਸਾ ਬਜਵਮਬਜੀ ਖੈਬ' ਉਨਿਦ ਜਠੁ ਗਰਜਾਂਯੋਂ“॥੩੪ ॥ ਪਾਇ 
ਹੁਕਮ ਗੁਰੇ ਕੋ-ਝਬਿ- ਚਾਲਾ । ਲੋਕਰਿ 'ਸੈਰੈ ਸੁਭਟ ਬਿਸਾਲਾ । ਤੁਰਕਨਿ 
ਜਾਇ ਸੁ-ਕੀਨਿ ਬਖਾਨ । ਜਹਾਂ ਬਿਰਜੋ ਹੈ ਅਬਦੁਲਖਾਨ॥ ੩੫॥ “ਨਹੀਂ 
ਕਰੀਮ ਬਖਸ਼ ਨੇ ਮਾਨਸਕਹੋ-ਪਹੁੰਚਿਹੋ' ਗੁਰੁ ਜਿਸ ਥਾਨ:-”। ਸੁਨਿ ਕੈ 
ਸਿਰ ਧੁਨਿ ਕੈ ਪਛੁਤਾਂਵਾ । “ਗਯੋ ਬੈਸ ਜਗ ਤੇ, ਅਬਿ ਪਾਵਾਂ? ॥ ੩੬॥ 
ਐਚਿਕ'ਖੱਤ੍ਰੀ ਆਨਿ ਚਢਾਏ” । ਆਪ ਮਰੋ ਹਮ ਕੋ ਮਰਿਵਾਏ। ਰਤਨ 
ਚੈਦ ਅਚੁਂ ਕਰਮ ਦੈਦ ਦੁਇ/ਭਿਨ ਕੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਖਿ ਕੈ ਰਿਸ ਹੁਇ॥੩੭॥ 
ਕਹਨੋ ਭਰਜ' ਕੈ - ਤਿਨ ਕੇ -ਸੈਗਿ । “ਝਿਹਾ. ਖਰੇ ਕਯੋਂ ਭਏ ਨਿਸੈਂਗ ?। 
ਨਬੀਬਖਸ਼-ਕੇ ਜਿਸ ਬਲ ਮਾਰਾ । ਤਹਾਂ ਕਰੀਮ ਬਖਸ਼ ਪਗ ਧਾਰੀ ॥੩੮॥ 
"ਯਦ ਕਰਕੇ । ਇਧਰ ਸ਼ੀ ਹਰਿਗੋਵਿੰਚ ਜੀ ਨੇ ਸੁਭ ਜਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਅਭਿਮਾਨੀ ( ਕਰੀਮ 
ਬਖਸ਼) ਨੇ ਹੋਲੇ ਦੀ ਤਿਅਰੀ ਕੀਤੀ $ੈ। ਕਪੀੜਾ। <ਆਉਣ ਦਿਓ ਸ। 'ਅਲੋਂ ਝੁਕ ਕੇ 
ਆਇਆ (ਬਦੱਲ) ਗਰਜਿਆਂ ਹੈ । ਪਾਠਾਂਤੂੰ ਜੇ ਐਉਂ ਹੋਵੇ:-ਬਜੀ ਬੰਬ ਘਨ ਜਨੁ _ਗਰਜਾਯੋ 
ਤੀਂ ਅਰਥ. ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ।$(ਇਹ ਸੈਂ) ਹੁਣ ਪਾ ਲਿਆ.ਗਵ ਸਮੜ. ਲਿਆ ਹੈ (ਕਿ ਮੋਰੀ) ਬੈਸ 
(ਦੁਨਨਅ ਨਿਸ਼ਣ) ਜੱਗ ਤੋਂ ਗਿਆ ਭਾਵ ਹੋ ਮੁਕਾ । “ਖੇੜੀ ਨੇ ਚੜ੍ਹਾ ਲਿਆਂਦਾ । 

ਕਪਾ:-ਉਠਿ । 1ਪਾ:-ਪਛੁਤਾਵਾ। 



_ਗ੍ਰੀ ਗੁਰ ਖੁਤਾਪ ਸੂਰਜ । (3੯੫੩) ____ਰਸਿ੬।ਐਸੂ੨੬, 
ਮਿਲਹੁ ਜਾਇ ਅਬਿ-ਤਿਸ ਕੇ ਸੈਗਿ ।ਚੱਛਹੁ ਮਮ ਸੁਤ ਕੋ ਬਿਚ ਜੈਗਜਹਾਂ 
ਕਰੀਮ ਬਖਸ਼ ਚਲਿ ਜਾਇ । ਭਿਸ ਕੌ ਸਾਬ ਛੋਰ ਨਹਿ ਆਇ ॥ ੩੯॥ 
ਸੈਂ ਇਤ ਘਾਲੋਂ ਜੋਰਘਨੋਰਾ। ਹੋਇ ਅੰਤ ਰਣ ਕੋ ਇਸ ਬੇਰਾਂ । ਗਹਹੁ ਕਿ 
ਮਾਰੋ-ਗੁਰ ਕੋ ਜਾਈ । ਨਬੀਬਖਸ਼ ਕੌ ਪਲਟੋ ਪਾਈ” ॥ ੪੦ ॥ ਰਿਸਿ ਕੌ 
ਬਚ ਨਬਾਬ ਕੋ ਸੁਨਯੋ । ਗੁਨਯੋ ਸਸ਼ੋਕ ਪੁੱਤ ਜਿਸ ਹਨਜੋ” । ਦੋਨਹੁੰ ਥੱਤ੍ਰੀ 

ਲਿ ਧਰਿ ਕੈ । ਪ੍ਰੇਰੇ ਹਯ ਤੂਰਨਤਾ ਕਰਿ ਕੈ ॥੪੧॥ ਕੁਛਕ ਸੁਭਟ ਲੋ 

ਸਿਧਾਰੇ । ਮਿਲੇ ਕਰੀਮ ਬਖਸ਼ ਬਨਿ ਪੜਾਂਰੇ । ਬਾਦਤ ਬਾਜਨਿ ਲਗੇ 

ਜੁੜਾਉ । ਗਮਨੇ _ਐੱਗ੍ ਟੋਲ ਸਮੁਦਾਉ ॥੪੨॥ ਜਬੈ ਤੁਰਕ ਧੌਂ ਸੇ ਧੂੰਕਾਰੇ। 

ਹਯ ਕੁਦਾਇ ਫੇਰੇ ਅਗਵਾਰੇ । ਬਿਧੀ । ਚੈਦ ਤਿਹ ਸਨਮੁਖ ਹੋਵਾਂ। ਸ਼ਸਤ੍ 
ਸੰਭਾਰੰਤਿ ਆਗੇ ਜੋਵਾ ॥ ੪੩ ॥ ਫੁਟਨਿ ਲਗੀ ਤੁਵੈਗੀਂ ਬ੍ਰਿੰਦ । ਡੜਭੇਂੜ 
ਉਠਯੋ ਸ਼ਬਦ ਬਿਲੈਦ । ਤੁਮਲ ਜੁੱਧ” ਤਬਿ ਮਢਜੋ ਘਨੋਰਾ। 4 ਦੁਹਿ ਦ੍ਿਸ਼ਿ 
ਹੇਲਾ ਕੀਨਿ ਬਡੇਰ॥ ੪੪॥ ਇਤਿ ਬੀ ੪ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਿੰਬੇ ਖਸ਼ਟਮਿ ̀ ਰਾਸੋ ਲਾਂ ਰਨ ਹੀ 
ਬਰਲਨੰ ਨਾਮ ਅਸ਼ਟ ਤ੍ਰਿੰਸੀ ਅੰਸੂ ॥ ੩੮॥ . _. ੧: 

੩੯, (ਕ ਭਰੀਮ` 
ਦੋਹਰਾ ॥ ਲਘੁ ਸੂਤ ਤਬਹਿ, 

ਹਲਾਹੂਲ ਬਹੁ ਜ਼ੋਰ ਸੋਰ । ਬਡ ਪਰਤ ਜ਼ੌਰ ਚਹੁੰ ਉ 
ਗ੍ਿੱਧ ਮੁਖ ਮਾਸ ਧਾਰਿ । ਗਨੇਂ ਕਏ ਕਾਕੇ ਕੁਲਤਿ 
ਭਰੈਤਿ ਬਹੁ ਸ਼੍ਰੋਣ ਸੈਂਗ । ਕ[ਰਪਾਂਠ ਜੌਂਗਨੀ ਨਾਚਿ' 
ਤੰਡ ਝੁੰਡਨ ਪ੍ਰਚੇਡ”। ਹੜ ਹੱੜ 
ਭਬੰਤਿ ਗਹਿ ਰੁੰਡ ਮੁੰਡ੯ । ਗਨ ਗ ਕਰਿ 
ਪੂਛ ਸਿਰ ਪਰ ਧਰੈਤਿ । ਨਰ ਮੁੰਡ ਮੀਲ? ਲੀਂਬੀ 
ਹਾਥ ਕੈ ਪਾਇ ਕਾਣ' । ਧਰਿ ਕੌ ਸਿਕੰਧ ਪਿਘਿ 
ਚਰਨ ਆਗਲੋ ਕਿਨ” ਉਖਾਰ । ਬਿਚਰੈਤਿ ਬ੍ਰਿੰਦ ਹਾਸ [ਨ ਉਭਾਰ ॥੫॥ 
“(ਉਸਨ) ਸ਼ੋਕਵਾਨ ਜਾਣਿਆਂ (ਕਿਉਂਕਿ) ਪੁੱਤ੍ਉਸ ਵਾ ਜੋਮਾਚਿਆ ਜ਼ 701. ੫ਸਸਨ 
ਦਾ.ਜੁੱਧ [8੦ ਤੁਖੁਲ]। ੧(ਅੰਗ=) ਸਰੀਰ ਨੂੰ -ਨਚਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ॥: %( ਜਿਲ੍ਹਾਂ ) ਸਾਰੀਆਂ: 
(ਜੋਗਣੀਆਂ ₹) ਸਿਰ ਉੇ (ਪੂਚੰਡ ਝੈਡ=) ਭਯਨਕ ਵਾਲ ਪਿੰਡੇ ਹੇਏ : ਦੈ, 1. 5ਸੜ' 
ਤੈ ਸਿਰ । “ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਗਾਂ ਦੀ ਮਾਲਾ 1 ਰਸ. ਨੰ ਹੋ ਜਾਹਿ ਨੂੰ 
_ਡਾੜਦੀਆਂ ਹਨ । "ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ। 



ਸੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਖ ਮੂਰਜ।____( ੨੯੫੪) ਰਾਸਿ ੬। ਐਸ ੩੯. _ 
ਕਿਨਹੂ ਸੁ ਆੰਤ੍ਰੋ ਗੀਵ ਡਾਰਿ । ਗਨ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਪਾਵਤਿ ਧਮਾਰ' । ਬਹੁ 
ਖਾਹਿ ਮਾਸ,ਕਰਿ ਸ਼੍ਰੋਣ ਪਾਨ । ਤਬਿ ਬਰਨ ਅਰੁਨ ਲਿਪਤੇ ਮਹਾਂਨ॥੬॥ 
ਰਣੁ ਖੇਤ ਦੀਖਿ ਭੀਖਨਿ ਬਿਲੋਦਾਂ । ਗਨ ਤੁਰਕਨਿ ਕੇ ਹੁਇ ਓਜ ਮੰਦ। 
ਸ਼ਲਥੈਂ ਪ੍ਰਚੈਡ ਛੂਟੈ' ਤੁਵੇਗ । ਪੁਨ ਕਰਤਿ ਸ਼ੀਘਤਾ ਵਿਰਤਿ ਜੈਗ ॥ 7॥ 
ਕਿਨਹੂੰ ਬਰੂਦ ਬਿਚ ਤੁਪਕ ਡਾਲਿ । ਬਹੁ ਠੋਕਿ ਠੋਕਿ ਗਜ ਕੋ ਨਿਕਾਲਿ। 
ਗੁਲਕਾਨਿ ਭਾਲਿ ਆਛੇ ਟਿਕਾਇ । ਪੁਨ ਭਰਤਿ,ਪਲੀਤਾ ਦੇ' ਮਿਲਾਇ॥ 
੮॥ ਤੋਰ! ਉਭੁ/> `”” -੨=ਤਿ । ਰਿ ਸ਼ਿਸਤ `ਕ ਕਹ ਤੇ ਦਬੈਤਿ । 
ਬਹੁ ਕਰਤਿ ਸ਼ੀਘ।<੫ ... _>:£.' ਤੂ: ੩: --ਸ਼ੁਮਾਂ£ ੬॥ 
ਇਮਿ ਮਰਤਿ ਮਾਰਤੋਂ” ਨੌਰ ਕੰਨ, =।ਰਨ ਪ੍ਰਹਾਰਿ ਕ/ਤ ਘਾਇ ਦੀਨਿ। 
ਚਰੜੈਤਿ ਚਾਂ੫, ਛੁਟਕੰਤਿ ਬਾਨ । ਭਟ ਕੋ ਨਿਖੰਗ ਤੇ ਕਾਢਿ ਤਾਨ“ ॥ 
੧੦ ॥ ਜੇਹਨਿ ਅਰੋਪਿ£ ਤਕਿ ਸ਼ੱਤ ਗਾਤਿ । ਬਲ ਤੇ ਛੁਟੇਤਿ ਕਰਿ ਦੇਤਿ 
ਘਾਤਿ । ਬਹੁ ਤੁਮਲ ਜੁੱਧ ਮਾਚਯੋ` ਕਰਾਲ। ਮਿਲਿ ਗਏ ਪਰੀ ਬਹੁ ਹਾਲ 
ਚਾਲਿ ॥ ੧੧॥ ਤੋਮਰ ਭ੍ਰਮਾਇ ਮਾਰੇਤਿ ਫੇਰਿ । ਤਨ ਲਰੀਂ' ਸ਼ੱਤ ਦੇ' 
ਭੂਮਿ ਗੇਰਿ। ਰਿ ।ਤਰਵਾਰਿ ਬਾਰ ਦੇ' ਕਾਂਤ 
ਡਾਰਿ ॥ ੧੨॥ ਬਰਛੀਨਿ ਤੀਛਨਾਂ ਓਜ ਸੈਗਿ । ਮਾਰੈ' ਧਸਾਇ ਰਿਪੁ ਫੋਰ 
ਅੰਗਿ। ਖਰ ਸੇਲ ਮੇਲ ਭੀ ਰੇਲਿ ਪੇਲਿ' । ਛਿਨ ਬਿਬੈ ਛੈਲ ਗਿਰ ਪਰਤਿ 
ਝੇਲਿ“॥ ੧੩॥ ਲਗਿ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਚੋਟ ਹੁਇ ਲੋਟ ਪੋਣ। ਕੋ ਧਰਤਿ ਢਾਲ ਲੋ 
ਸਮੁਖ ਓਣ। ਜਮਧਰ ਨਿਕਾਰਿ ਕਿਨ ਉਦਰ ਮਾਰਿ । ਤਰਵਾਰ ਚਲਤਿ 
ਰਣ ਬਾਰ ਬਾਰ ॥ ੧੪ ॥ ਲੋਹੂ ਸ਼ਨਾਨ ਤੇ ਲਾਲ ਜਾਲ । ਥਹਿਰੰਤਿ ਹਾਥ 
ਮਹਿ ਚਾਲਿ ਚਾਲਿ"” । ਕੇਤਿਕ ਪ੍ਰਹਾਰਤੇ ਖੜਗ ਣੂਟਿ। ਰਹਿ ਮੁਸ਼ਟ ਹਾਂਥ 
ਮਿਲਿ, ਮੁਸ਼ਫ ਕੂਫਿ"! ॥੧੫॥ ਜਿਯਬੇ ਨਿਰਾਸ ਹੁਇ ਲਰਤਿ ਬੀਗਭਾਗੇ 
ਭਰੈਲ ਭੈ ਕੂਰ ਭੀਰ । ਨੰਦਨ ਨਬਾਬ ਕੇ ਨੇਰ ਕੀਨਿ । ਜਿਨ ਸਾਬ ਬੀਰ 
ਲੇ ਬੀਨ ਬੀਨ ॥੧੬॥ ਊਚੇ ਪੁਕਾਰ ਸਭਿ ਸੋਂ ਕਹੈੜਿ।ਪਮਿਲਿ ਜਾਹੁ ਹੇਲ 
“ਲਗੀ; ਨਾਚ । “ਠਗਲ ਰੰਗ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਲਿਬੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ । 'ਖੈਦੂਕ ਦੇ ਘੋੜੇ ਵਿਚ । 
“ਮਰਦਿਆਂ ਮਾਰਦਿਆਂ । “ਕੋਈ ਸੂਰਮਾਂ ਤੋਂਝ ਵਿਦੋਂ (ਤੀਰ) ਕੱਢਕੇ ਤਾਣਦਾਹੈ । $ਚਿੱਲੇ ਵਿਚ 
ਚੜ੍ਹਾਕੇ । “ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਤੱਕਕੇ ਮਾਰਦੇ ਹਨ । ਭਰਮਾਰ । ( ਅ) ਧੱਕਾ ਧੇਂਕੀ । ੯ਧੱਕ। ਖਾ ਕੇ । 
”₹ਲਹਿਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਹੱਥ ਵਿਚ ਚੈਚਲ (ਤਲਵਾਰ) । (ਅ) (ਤਲਵਾਰ) ਚਲ ਚਲ ਕੇ ਹੱਥ ਵਿਚ 
ਥਿੜਕਦੀ ਹੈ । ""ਹੱਥ (ਤਲਵਾਰ ਦੇ) ਕਬਜ਼ੇ ਨਾਲ ਚੈਮੜੇ ਰਹੇ ਤੇ ਕਬਜੇ ਨਾਲ਼ (ਹੀ ਇਕ 
ਦਜੇ ਨੂੰ) ਕੁੱਟਦੇ ਹਨ । #ਇੱਥੇ ਡਜਾਨਕ ਰਸ ਦਾ ਕਮਾਲ ਹੈ । 



ਸ਼ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਧ ਸੂਰਜ । ( ੨੬੫੫ ) ਰਾਸਿ ੬। ਅੱਸੂ ੩੯. 
ਕਰਿਸ਼ੱਤ੍ ਹੈਤਿ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਅਲਪ ਤੁਮਰੇ ਅਗਾਰਿ । ਕਰ ਕਤਲ 
ਸਭਿਨਿ-ਦਿਹੁ ਮਾਰਿ ਡਾਰਿ॥੧੭॥ਗਰੁ ਹਰਿਗੁਵਿੰਦ ਕੋ ਘੇਰਿ ਲੋਹੁਮਿਲਿ 
ਕੈ ਸਮੂਹ ਨਹਿ ਜਾਨਿ ਦੇਹ । ਰਣ ਕਰਤਿ ਜਿਯਤਿ ਕੋ ਗਹਹੁ ਧਾਇ। 

ਨਤ ਦੇਹੁ ਮਾਰਿ, ਨਹਿ ਭਾਜ ਜਾਇ ॥ ੧੮ ॥ਰਣ ਫਤੇ ਹੋਇ ਤੁਮਰੀ 
ਬਿਸਾਲ । ਪੁਨ ਦਰਬ ਜਗੀਰਨਿ ਲੋਹੁ ਜਾਲ । ਘਰ ਕਰਹੁ ਖੁਸ਼ੀ ਪੀਵਹ 

ਸ਼ਰਾਬ । ਮਿਲਿ ਸਭਿਨਿ ਬੀਚ ਭੱਖਹੁ ਕਬਾਬ ॥੧੯॥ ਬਹੁ ) ਸਿਫਤਿ ਗੇਏ 

ਸਭਿਕੀ ਜਹਾਨ । ਜਹੇ ਜਾਹੁ ਤਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕ ਮਾਨ”। ਇਮ ਕਹਤਿ 

ਦਿਲਾਸਾ ਅਧਿਕ ਕੀਨਿ । ਲੇ ਸਭਿਨਿ ਸੈਗ ਆਯੋ ਪ੍ਰਬੀਨ ॥ ੨੦॥ ਜਬਿ 
ਵਧਜੋ ਅੱਗ ਘੋਰ ਕੁਦਾਇ । ਤਬਿ ਬਿਧੀਚੇਦ ਸਤਿਗੁਰ ਮਨਾਇ। ਕਰ 

ਧਨੁਖ ਧਾਰਿ ਤੀਰਨਿ ਪ੍ਰਹਾਰ। ਜੋ ਵਧਹਿ ਅੱਗ ਤਿਸ _ਦੇਡਿ ਮਾਰਿ॥੨੧॥ 

ਅਪਨੋ ਤੁਰੈਗ ਤਹਿ ਫੇਰਿ ਢੇਰਿ । ਰਣ ਤੁਰਕ ̀ ਖਪਾਵਤਿ ਬੇਰਿ ਬੇਰਿ"। 
ਤਬਿ ਕ੍ਰੀਮਬਖਸ਼ ਬਰਛੀ ਸੈਂਭਾਰਿ। ਨਿਜ .ਹਯ ਨਚਾਇ ਹਨਿ ਬਰ 
ਬਾਰਿ ॥ ੨੨॥ ਜਿਸ ਕੇ ਸਹਾਇ ਖੱਤ੍ਰੀ ਸੁ ਦੁੰਦ'। ਇਕ ਰਤਨਚੇਦ ਅਰੁ 
ਕਰਮਚੇਦ । ਬਹ ਸੁਕਟ ਸੈਗ ਕਰਿ ਮਾਰਿ ਮਾਰਿ । ਹਤਿ ਗੰ ਹਬਕਾਰ 

ਦੇੱ ਅਵਿਨਿ ਡਾਰਿ॥੨੩॥ ਫੁਜੈਗ ਫੈਦ॥ ਘਨੇ ਸਿੱਖ ਆਏ ਪਰੇ ਢੌਰ ਐਸੇ । 

ਪਿਖੇ ਮਾਸ ਕੋ ਬਾਜ ਧਾਵੈਤਿ ਜੈਸੇ । ਧਕਾ ਧੱਕ ਧੀਰ ਹਥਾਂ ਵੱਬ ̀ ਹੋਏ” । 
ਕਰਾਚੋਲ ਬਾਹੈ' ਉਟੈ' ਢਾਲ ਕੋਏ” ॥ ੨੪॥ ਤੁਟੈ ਤੀਖ ਤੇਗੇ ਲਗੇ' ਲੋਹ 
ਉਪੈ। ਕਿਤੇ ਅੰਗ ਕਾਟੇ ਗਿਰੈਂ' ਸੂਰ ਭੂ ਧੈ। ਮਹਾਂ ਲੋਬ ਪੋਬਾਨਿ ਹੋਈ 
ਕਰਾਲਾ । ਬਹੜੋ ਸ਼੍ਰੇਣ ਜਾਤੋ ਧਰਾ ਰੇਗ ਲਾਲਾ ॥੨੫॥ ਕਰਯੋ ਖਾਨ ਹੇਲਾ 
ਗੁਰੂ ਸੂਰ ਹਾਲੇ । ਪਰੇ ਸੱਤਰ ਬ੍ਰਿੰਦੋ ਕਹਾਂ ਤੀਕ ਬਾਲੋਂ ।ਛੁਟਾਈ ਛਿਤੇ ਕੌ 
ਤਹਾਂ ਤੀਕ ਆਏ। ਨਬਾਬੰ` ਤਨ੍ਹਜੈਂ' ਪਰਯੋ ਜੋਨ ਥਾਏਂ ॥ ੨੬ ॥ ਪਿਖਜੋ 
ਭਾਤ ਜੇਠਾ ਕਟੇ ਅੰਗ ਡਾਲਾ” । ਪਰਜੋ ਧੂਰ_ ਮੈਂ ਤੁੰਡ ਮੁੰਡੈ ਕਰਾਂਲਾਂ । 
ਗਿਰਜੋ ਨੈਨ ਤੇ ਨੀਰ ਰੋਦੈਤਿ ਹੇਰੇ । ਪੁਨੰ ਜੁੱਧ ਕੋ ਕੋਪ ਕੀਨੋ ਘਨੇਰੇ॥੨੭ 
॥ ਦਬਾਏ ਅਗਾਰੀ,ਪ੍ਰਹਾਟੇ,ਭਜਾਏ। ਨਹੀਂ ਪਾਇ ਜਾਮੇ ਘਨੋ ਸ਼ੱਤ ਆਏ। 
ਮਰੇ ਸੈਂਕਰੇ ਸੂਰ ਖੇਤੇ ਮਝਾਰ।ਨਬਾਬੰ ਤਨੂਜੋ ਕਰਜੋ ਜੰਗ ਭਾਰਾਂ ॥ ੨੮ ॥ 
ਰਿਦੇ ਸ਼ੋਕ ਤੇ ਕੋ੫ ਜਾਗਜੋ ਬਡੇਰੇ। ਭਜੇ ਸਿੱਖ ਥੋਰੇ ਬਿਧੀਚੰਦ ਹੇਰੇ । 
੧ਫਾਰੀ ਵਾਰੀ । “ਦੇਵੇ” । “ਧੀਰਜੀ ਜਾਂ ਹਠੀਲ (ਸੂਰਮਿਆਂ) ਨੂੰ (ਆ) ਧੇਂਕਮਧੇਂਕਾ ਕੀਤੀ ਤੇ 
ਹਥੋ ਹੱਬ ਦੀ (ਲੜਾਈ) ਛਿੜ ਪਈ। $ਕਈ ਆਸਰਾ ਕਰਕੇ ਢਾਲ ਦਾ ਤਲਵਾਰ ਵਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। 
ਪਨਬਾਬ ਦਾ ਪੁੱਤ੍ਰ। ੬ਪਿਆ ਹੈ 1 



| ਗੁਰ ਪੂਤ੫ ਸੂਰਜ । ( ੨੬੫੬) ਰਾਸਿ ੬ । ਅੱਸੂ ੩€. 
ਤਬੈ ਚਾਂ੫ ਡੇ ਥ ਪ੍ਰਹਾਰੇ । ਲਗੇ ਸ਼ੱਤ੍ ਕੇ ਪਾਰੇ ਪਧਾਰੇ” ॥ 
੧੯॥ ਲਿਯੋ ਰੋਕ ਆਂਗਾਂ ਜਥਾ ਦੇ ਕਪਾਵੇ। ਕੰਚੇ ਸਿੱਖ ਪੀਛੇ ਬਡੇ ਖਾਨ 
ਡਾਟੇ । ਉਥੈਂਲੇ, ਪਥੱਲੋ, ਲਥੇਰੇ, ਪਬੇਰੇ।ਪਰੀ ਧੂਮ ਭਾਰੀ ਪੁਕਾਰੇ ਘਨੰਰੇ 
॥ ੩੦ ॥ ਲਏ ਰੋਕ ਸਾਰੇ ਇਸੀ ਰੀਤਿ ਜਾਨੋ । ਹੜ੍ਹ ਨੀਰ ਕੋ ਸੈਲ ਜੈਸੇ 
ਮਹਾਨੌ । ਜਥਾ ਜੋਗ ਬੈਭਾ ਬਿਧੀਚੈਦ ਹੋਵਾਂ । ਕਰੀਮੂ ਬਡੋ ਜ਼ੋਰ ਦੈ ਕੋ 
ਜੋਵਾ ॥੩੧॥ “ਖਰੋ ਹੋਹੁ ਗੀਦੀ ਕਹਾਂ ਜਾਤਿ ਆਗੇ ? । ਲਰੋ ਸੋਗ ਮੇ 
ਚਹੈਂ ਪ੍ਰਾਣ ਤਯਾਗੇ?। ਸੁਨੀ ਬਾਤ ਕਾਨੰ ਕਰੀਮੂ ਰਿਸਾਯੋ । ਗਹਜੋ ਸੇਲ 
ਤੀਖੋ ਤੁਰੈਗੇ' ਧਵਾਯੋ ॥ ੩੨॥ ਬਿਧੀਚੈਦ ਕੇ ਨੌਰ ਛੂਕਜੋ ਸੁ ਆਈ । 
ਪ੍ਰਹਾਰਯੋ ਤਬੈ ਸਾਮੁਹੇ ਓਜ ਲਾਈ । ਲਗਜੋ ਜ਼ੀਨ ਬੀਚੈ ਖ੍ਰਗੀਨੰ ਪਰੋਯੋ। 
ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਚਾਯੋ, ਸਹਾਈ ਸੁ ਹੋਯੋ ॥ ੩੩॥ ਨਿਕਾਸਕੋ ਦੁਧੋਰਾ ਸੁ ਖੰਡਾ 

। ਕਣਜੋ ਸੇਲ ਗੇਰਯੋ ਭਏ ਦੋਇ ਖੰਡੇ । ਕਹਜੋ “ਜਾਹੁ ਨਾਂਹੀ ਮਮੰ 
ਵਾਰ ਦੀਜੈ । ਨਹੀਂ ਜਾਨਿ ਦੈ ਹੋਂ ਬਿਰੋ ਜੰਗ ਕੀਜੈ ॥ ੩੪॥ ਗਜੈ ਗਾਹ” 
ਬੰਧ ਪੂਨੰ ਭਾਗ ਜਾਨੋ । ਨਹੀਂ' ਬਾਡਿ ਆਛੀ ਕਰੀ ਲਾਜ ਹਾਨੋ”। ਕਰੀਮੂ 
ਰਿਸਯੋ ਮੋਰ" ਘੋਰਾ ਸੁ ਆਯੋ । ਮਨੋ ਪੂਛ ਤੇ ਨਾਗ ਕਾਹੂੰ ਦਬਾਯੋ ॥ ੩੫॥ 
ਲਯੋ ਖੈਂਚ ਡੇਜ਼-ਹਤੀਂ-ਚੀਤ ਚਾਹਮ। ਝਿਤੇ ਮੈਂ ਬਿਧੀਚਦ ਨੇ ਵਾਰ 
ਬਾਹਯੋ । ਕਰੀ ਢਾਲ ਆਗੈ ਬਚਜੋ ਅੰਗ ਸਾਰੋ।ਕਰੀਮੁ ਰਿਸਯੋ ਵੇਰਕੈ ਵਾਂਰ 
ਬਾਰੇ” ॥ ੩੬ ॥ ਬਿਧੀਚੈਦ ਨੇ ਤੇਗ਼ ਪੈ ਤੇਗ਼ ਲੀਨੀ । ਕੁਪੜੋ ਲਾਲ ਨੈਨ 
ਪੁਨ ਘਾਤਿ ਚੀਨੀ'। ਤੁਰੈਗੇ ਤਪਾਯੋ ਤਬੈ ਦੰਤ ਪੀਸ ਪ੍ਰਹਾਰਯੋ ਸ ਜ਼ੋਰ, 
ਕਟਜੋ ਸ਼ੱਤ ਸੀਸੁ॥ ੩੭॥ ਕਰੀਮੂ ਗਿਰਜੋ ਭੂਮਿ ਝੂਮਜੋ ਜੁੜਾਰਾ । ਬਿਧੀ- 
ਚੰਦ ਗਾਜੀ ਮਨੋ ਸ਼ੇਰ ਭਾਰਾ । ਹਰੇ ਖਾਨ ਪੀਛੇ ਜਬੈ ਮ੍ਰਿੱਤੁ ਦੇਖਾ । ਨਹੀਂ 
ਧੀਰ ਥਾਂਧੀ ਸੁ ਤ੍ਰਾਸੇ ਵਿਸ਼ੇਖਾ ॥੩੮॥ ਤਬੈ ਦੋਇ ਖੱਤ੍ਰੀ ਦੁਖੀ ਹੋਇ ਹਾਲੋਂ। 
ਹਟੇ ਪਾਂਇ ਪਾਛੈ ਨਹੀਂ' ਅੱਗ੍ ਘਾਲੇ ।-ਉਭੈ ਪੁੱਤ ਸੂਬੈ ਇਨ੍ਹੇ ਮਾਰਿ ਦੀਨੇ। 
ਬਚੈ ਕੌਨ ਆਗੇ-ਭਏ ਦੀਨ ਹੀਨੋ॥੩੯॥ ਵੋਹਰਾ॥ ਰਨ ਕੋ ਸਨਮੁਖ ਹੋਤਿ 
“ਪਾਰ ਪੈ ਗਏ। “ਇਕ ਪੂਕਾਰ ਢਾ ਘੇੜੇ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ । ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਕ ਪੂਕਾਰ ਦਾ ਲਟਕਨ 
ਜੋ _.ਰ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਆਦਿਕਾਂ ਦਾ ਬਣਾਕੇ ਹਾਥੀ ਦੀ ਗਰਦਨ ਦੇ ਦੁਵੱਲੀ ਲਫਕਾਉਂਦੇ ਹਨ) ਪਰ 
ਪੌੜੇ ਦੇ ਕੈਨਾਂ ਡੋਂ ਲੋ ਕਾਠੀ ਡੱਕ ਦੁਵੱਲੀ ਲਟਕਦੇ ਲਟਕਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। 
ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ ਹਾਥੀ ਘੋੜੇ ਦੇ ਬੋਲ ਨੂੰ ਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਡੂਕ ਵਿਚ ਕਈ ਦਾਨੇ ਇਸ_ ਦਾ 
ਅਰਥ 'ਗਾਨਾ ਤੇ “ਤਰਲਾ” ਬੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ । ੧ਸੋੜ ਕੇ । (ਆਪਣਾ) ਵਾਰ ਬਾੜਿਆ ਭਾਵ 
ਕੀਤਾ । “ਢਾਉਤਾੜਿਆ । $(ਵਿਉਂਤ ਨਾਲ ਘੋੜੇ ਨੂੰ) ਟਪਇਆ ਦੈਢ ਪੀਹਕੇ / 



ਸ੍ਰ ਗੁਰ ਪੂਤਾ੫ ਸੂਰਜ ! (੨੯੫੭) ਰਾਸਿ ੬ । ਐਸ 9੦, 
ਨਹਿ ਮਹਾਂ ਤ੍ਰਾਸ ਕੋ ਪਾਇ । ਉਤ ਨਬਾਬ ਤੇ ਡਰਤਿ ਹੈਂ ਤਿਸ ਕੇ ਨਿਕਟਿ 
ਨ ਜਾਇ ॥੪੦॥-ਬੁਰੀ ਭਈ-ਚਿਤ ਚਿਤਵਤੇ,ਟਰੇ ਅਪਰ ਹੀ ਥਾਨ।ਚਮੂੰ 
ਪਲਾਈ ਸਕਲ ਹੀ ਹਤਿ ਸੁਤ ਅਬਦੁਲ ਖਾਨ॥ ੪੧॥ ਚੌਪਈ॥ ਨਬੀ 
ਬਖਸ਼ ਕੌ ਪੂਰਬਿ ਮਾਰਜੋ । ਪੁਨਹੁ ਕਰੀਮ ਬਖਸ਼ ਹਨਿ ਡਰਯੋ । ਭਾਗੀ 
ਤੁਰਕ ਬਹਨੀ ਸਾਰੀ । ਬਿਧੋਚੇਦ ਤਬਿ ਪਰਜੋ ਪਿਛਾਰੀ ॥ ੪੨॥ ਕਟਹਿੰ 
ਖੜਗ ਸੋਂ ਹਹ ਕਰਿਹੀ' । ਕਿਤਿਕ ਦੌਰਤੇ ਗਿਰ ਗਿਰ ਪਰਿਹੀ।ਚਮਕੀ 
ਘਨੀ ਕ੍ਰਿਪਾਨੈ' ਨੰਗੀ । ਥਹਿਰਤਿ ਹਾਂਬਨਿ ਸ਼੍ਰੋਣਤਿ ਰੰਗੀ" ॥ ੪੩॥ 
ਬਿਧੀਚੇਦ ਸੈਗ ਸਿੱਖ ਘਨੋਰੇਜਗਨਾ ਮੋਲਕ ਹਯ ਬਡ ਪ੍ਰੇਰੇ । ਜਮੇ ਹਾਥ 
ਕਬਜਿਨਿ ਕੇ ਸੈਗ”। ਲਿਪਟਯੋ ਲਹੂ ਲਾਲ ਸਰਬੈਗ ॥ ੪੪ ॥ ਭਾਜੇ ਖਾਨ 
ਤ੍ਰਾਸ ਬਹੁ ਧਾਰਾ । ਤਬਿ ਨਬਾਬ ਲਗਿ ਪਰੀ ਪੁਕਾਰ ।“ਕਯਾ ਦੇਖਤਿ ਹੋ 
ਬਿਰੇ ਤਮਾਸ਼ਾਂ। ਪੁੱਤ ਦੁਸਰੋ ਭਯੋ ਬਿਨਸ਼ਾ ॥ ੪੫॥ ਆਗੇ ਵਧਿ ਏਕੋ 
ਲਰਿ ਮਰਯੋ। ਸਕਲ ਭਜਾਏ ਕੋਇ ਨ ਔਰਜੋ। ਇਕ ਗੁਰ ਕੇ ਦਲ ਤੇ 
ਭਫ ਆਯੋ । ਦੁਹਨਿ ਖੜਗ ਕੋ ਜੋਗ ਮਚਾਯੋ ॥ ੪੬॥ ਤਿਸ ਨੇ ਸੀਸ ਕਾਟ 
ਕਰਿ ਗੇਰ/। ਲਸ਼ਕਰ ਪਿਖਿ ਭਾਜਜੋ ਤਬਿ ਤੇਰਾ”। ਸੁਨਤਿ ਨਬਾਬ ਸ਼ੋਕ 
ਧਰਿ ਭਾਰੀ । ਬਹਜੋ ਥਿਲੋਚਨ ਤੇ ਬਹੁ ਬਾਰੀ ॥ ੪੭ ॥।੪੪ ਡ ੩੩ ਪੁੜ੫ ਮੁਯ 
ਗ੍ਿੰਥੇ ਖਸ਼ਟਮ ਰਾਸੇ “ਕਰੀਮ ਬਖਸ਼ ਬੱਧ' ਪ੍ਰਸੋਗ ਬਰਨਨੰ ਨਾਮ ਏਕੋਨਚੱਤ੍ਰਾਰਿੰਸਤੀ ਅੰਸੂ ॥ ੩੯ ॥ 

੪੦, [ਅਬਦੁਲਖਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ] । 
ਦੋਹਰਾ ॥ ਪੁੱਤ੍ਰ ਮਰੇ ਤੇ ਸ਼ੋਕ ਭਾ ਰੁਦੜਿ ਨਬ/ਬ ਬਿਸਾਲ । ਤਿਸ ਛਿਨ ਕੋ 
੫ਛੁਤਾਵਤੋ ਜਬਿ ਚਢਿ ਆਇ ਉਤਾਲ॥ ੧ ॥ ਰੌਪਈ॥ ਇਮ ਦੇਖੋ ਜਬਿ 
ਅਬਦੁਲਖਾਨ । ਲੋਕ ਲਰਨਿ ਤੇ ਹਟੇ ਮਹਾਨ । ਆਪ ਆਪਿ ਕੋ ਬਿਰੇ 
ਖਿਛੇਰੇ' । ਕੋ ਕੋ ਚਲਹਿ ਤੁਪਕ ਤਿਸ ਬੇਰੇ ॥ ੨॥ ਜੈਗ ਉੜਾਰ”ਂ ਸਮਾਨ 
ਬਿਲੋਕ!” । ਪਿਖਿ ਨਬਾਬ ਕੋ ਸਭਿ ਕੋ ਸ਼ੋਕਾਂ' । ਦੋਨਹੁਂ ਖਤ੍ਰੀ ਢਿਗ ਚਲਿ 
ਆਏ । ਜਿਨਹੁੰ ਲਰਨਿ ਕੋ ਸਰਬ ਚਢਾਏ॥੩॥ ਕਰਹਿ ਤ੍ਰਾਸ ਬਿਰ ਦੂਰਿ 
ਰਹੇ ਹੈਂ । ਮਰੇ ਬਹੁਤ ਲਘੁ ਜਿਯਤਿ ਲਹੇ ਹੈਂ। ਕਿਤਿਕ ਬਾਰਿ ਲੋ ਰੁਦਤਿ 
ਬਿਰਯੋ ਹੈ। ਬਹੁਰ ਨਬਾਬ ਬਿਚਾਰ ਕਰਜੋ ਹੈ ॥ ੪ ॥-ਸਭਿ ਲਸ਼ਕਰ 
ਕੋ ਅਹੋ' ਅਧਾਰ । ਬਿਦਤਹਿ ਬਾਤ “ਗੁਰੂ ਤੇ ਹਾਂਰਾ?। ਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂ ਸੁਨਿ 
“ਲਹਿਰਾਉਂਦੀਆੰ ਹਨ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਲਹੂ ਰੰਗੀਆਂ । "ਤਲਵਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁੱਠਾਂ ਨਾਲ । ਪਿੱਛੇ 
ਹੈ ਹੋ) ਖਲੋ ਗਏ । “ਜੌਗ ਊਜਾੜ ਤੁਲ ਡਿੱਠ। (ਅ) ਜੈਗ ਵਿਚ ਉਜਾੜੇ `ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਡਿੱਠਾ 1 
“ਨਵਾਬ ਵਲ ਵੇਖਕੋ ਸਡ ਨੂੰ ਸ਼ੋਕ (ਉਪਜਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਪੁੱਤੂ ਉਸ ਦੇ ਸਾਂਰੇ ਗਏ ਹਨ॥ 
9ਸੇ' ਆਸਗ ਹਾਂ। ਵਪਾ=ਉਜਾਰ | 



__ ਸਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੨੯੫੮ ) ਰਸ ੬। ਅਸੂ ੪੦. 
ਦੇਹਿ ਨਿਕਾਰਾਂ । ਕਹਾਂ ਰਹੈ ਮੈਂ ਖਾਇ ਅਹਾਰਾਂ ॥ ੫॥ ਪੁੱਤਰ ਗਏ ਮਰ 
ਬੀਰ ਬਿਸਾਲੇ । ਧਿਕ ਜੀਵਨ ਮੇਰੋ ਇਸ ਕਾਲੇ। ਹਰਿਗੁਵਿੰਦ ਕੋ ਗਹੌ' ਕਿ 
ਮਾਰੋ । ਤੋਂ ਜੀਵਨਿ ਕੋ ਨੀਕ ਨਿਹਾਰੋਂ ॥ ੬ ॥ ਨਤੁ ਜਹਿਂ ਪੁੱਤਰ ਗਏ ਮਰਿ 
ਆਗੇ । ਜਾਉ' ਆਪ ਮੇ' ਤਿਨ ਸੋਗ ਲਾਗੇ । ਲਰਿਬੇ ਹਟੋ' ਨਹੀਂ ਮੁੜ 
ਨੀਕੀ"। ਬ'ਤ ਸ਼ਾਹ ਦਿਸ਼ਿ ਤੇ ਹੁਇ ਫੀਕੀ॥੭॥ਜਗ ਮਹਿ ਨਿੰਦਾ ਬਿਥਰੈ 
ਮੇਰੀ । ਅਸ ਜਿਯ ਤੇ'ਆਛੀ ਮ੍ਰਿਤ ਹੇਰੀ-। ਇਿਮ ਚਿਤਵਤਿ ਪੱਛਜੋ ਦ੍ਗ 
ਬਾਰੀ । ਅਵਿਲੋਕਤਿ ਭਾ ਜੈਗ ਉੜਾਰੀ£॥ ੮ ॥-ਘਟਿਕ ਏਕ ਰਹੋ 
ਦਿਨ ਆਈ । ਬਿਨਾ ਲਰੇ ਜੇ ਨਿਸ ਪਰ ਜਾਈ। ਬਹੁਰ ਕਹਾਂ ਜਾਨੈ' ਕ੍ਯਾਂ 
ਹੋਇ। ਲਰਿਬੇ ਸਮਾਂ ਨ ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਕੋਇ ॥ ੯॥ ਸੈਨਾਪਤਿ ਜੁਤਿ ਸੁਤ ਮਰਿ 
ਗਏ । ਮਮ ਆਗੇ ਪ੍ਰਾਨਨਿ ਕੋ ਦਏ।ਜਿਨ ਕੇ ਬਿਨਾ ਲਰਨਿ ਤੇ ਸੈਨਾਂ।ਹਟਿ 
ਕਰਿ ਬਿਰੀ ਅੱਗ੍ਰ ਕੌ ਹੈ ਨਾ ॥ ੧੦ ॥ ਇਕ ਮੈਂ ਰਹਜੋ ਮਰੋਂ' ਕੈ ਮਾਰੋਂ ।ਦੋ 
ਬਿਨ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਬਿਚਾਰੋਂ-। ਦੋਨਹੁੰ ਖਤ੍ਰੀ ਜੀਵਤਿ ਜਾਨੇ । ਰਿਸ ਕੋ 
ਨਿਕਟਿ ਹਕਾਰਨਿ ਠਾਨੋ:-॥੧੧॥£ਸਦਾ ਹੈਵ ਸਦ“ ਤੁਮਰੇ ਤਾਈਂ ।ਨਹੀਂ' 
ਭਏ ਗੁਰੁ ਸਨਮੁਖ ਜਾਈ । ਹਤੇ ਪੰਚ ਸੂਰੇ ਸਰਦਾਰ । ਦੋਇ ਪੁੱਤ ਰਣ 
ਲੀਨੋ ਮਾਰਿ॥ ੧੨॥ ਤੁਮ ਗੀਦੀ ਇਤ ਉਤ ਹੁਇ ਜਾਤੇ । ਨਹੀਂ ਸ਼ਸਤ੍ਰ 
ਮਾਰਤਿ ਅਰੁ ਖਾਤੇ।ਬੀਚ ਕਚਹਿਰੀ ਬਾਤ ਬਨਾਵਹੁ।ਰਾਰ ਛੇਰ ਕਰਿ ਬੀਰ 
ਹਨਾਵਹੁ ॥੧੩॥ ਅਬਿ ਮੁਝ ਸੈਂਗ ਅਗਾਰੀ ਚਾਲਹੁ । ਜਜੋਂ ਬੋਲਤਿ ਤਜੋਂ 
ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਸੈਭਾਲਹੁ” । ਭਏ ਕੂਰ ਨਹਿੰ ਬੋਲੇ ਬੈਨ । ਨਹੀਂ ਨਬਾਂਬ ਦਿਸ਼ਾ 
ਕਰਿ ਨੈਨ ॥੧੪॥ ਅਬਦੁਲ ਖਾਂ ਤਬਿ ਹੁਕਮ ਬਖਾਨਾ।ਬਜੇ ਦਮਾਮੇ ਨਾਦ 
ਮਹਾਨਾ । ਆਂਗੇ ਭਏ ਪਤਾਕਾ ਵਾਰੇ।ਉਮੜੇ ਬੀਰ ਕ੍ਰੋਧ ਕਰਿ ਭਾਰੇ ॥੧੫॥ 
ਚਲਯੋ ਨਥਾਬ ਆਪ ਧਰਿ ਕੋੋਧਾਂ । ਲੀਨੇ ਸਕਲ ਸਕੇਲ ਸੁ ਜੋਧਾਂ । ਜਹਿੰ 
ਰਣ ਖੇਤ ਗੁਰੂ ਭਣ ਠਾਂਢੇ । ਰੋਧੈ ਪਾਇ ਸ਼ਸਤ੍ ਗਹਿ ਗਾਵੇ ॥ ੧੬ ॥ ਮਰੇ 
ਤੁਰਕ ਲਾਗੇ ਅੰਬਾਰ।ਹਯ ਪਰ ਹਯਮਰਿ ਗਿਰੇ ਉਦਾਰਾ।ਸ਼੍ਹਾਨ” ਸ੍ਰਿੰਗਾਲ” 
ਮਾਸ ਕੌ ਖਾਤੇ । ਕੂੜ ਪ੍ਰੇਤ ਡਾਕਨਿ ਡਕਰਾਤੇ॥ ₹੭॥ ਭਯੋ ਰੁਦ੍ ਫਿਰਿਬੇ 
ਕੋ ਸਮੋ । ਗਣ ਅਨੇਕ ਸੈਗ ਕੇ'” ਕਰਿ ਨਮੋ। ਰਣ ਬਚਿੱਤ੍ ਕੌ ਹਰਖਜੋ 
“ਲੜਨ ਤੋਂ ਹੱਵ ਰਹਿਣਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਦੰਗਾ ਨਹੀਂ , “ਐਹੇ ਜੰਹੇ ਜੀਉਣ ਨਾਲੋ' । $ਜੈਗ ਦਾ 
ਉਜਾੜਾ ਤਿੱਠੋ ਸੁ। “ਮੁਖੀਆਂ । “ਸੋ ਵਾਰ ਅਫਸੇਸ ਭਾਵ ਲਾਨਤ ! “ਬੌਡਿਆਂ ਵਾਲੇ । “ਕੁੱਤੇ । 
ਗਿੱਦੜ । €ਸ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ) ਰੁੱਦੂ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਕਲਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ । ੯%( ਰੁਦ੍ਰ ਦੇ ) ਨਾਲ 
ਅਨੋਕਾਂ ਗਣ ਹੋ ਲਏ । 



ਸ੍ਰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੨੯੫੯) ਰਾਸਿ ੬ । ਅੱਸੂ ੪੦, 

ਹੇਗੰਤਿ। ਗ੍ਰਿੱਝ,ਪਿਸ਼ਾਚ,ਕਾਕ ਗਨ ਟੇਰਤਿ॥੧੮॥ ਬਹੁ ਰਣ ਕੀਨ ਲਬੇਰ 
ਪਥੇਰਾ । ਬਿਧੀ ਚੋਦ ਸਿਖ ਬੀਰ ਬਡੇਰਾਂ । ਪਿਖਿ ਤੁਰਕਨਿ ਕੋ ਗੁਰ ਢਿਗ 
ਗਯੋ। ਸਗਰੋ ਕੇਤ ਸੁਨਾਵਤਿ ਭਯੋ ॥ ੧੯ ॥ “ਮਹਾਂਰਾਂਜ ! ਹੇਰਹੁ ਰਿ੫ 
ਆਏ।ਰਹੇ ਇਿਤਿਕ,ਕੇ ਮਿ ਤੁ ਸਮੁਦਾਏ।ਅਬਿ ਕੇ ਮਚਹਿ ਜੈਗ ਬਡ ਭਾਰੀ। 
ਜਿਯਤਿ ਬਾਹਨੀ ਉਮਡੀ ਸਾਰੀ ॥ ੨੦॥ ਇਨ ਕੇ ਅੰਤ ਭਏ ਰਣ 
ਅੰਤ।ਹੋਵਹਿਗੋ ਅਬਿ,ਗੁਰੁ ਭਗਵੇਤ!੧ ਸ਼ੀ ਹਰਿਗੋਵਿੰਦ ਸੁਨਤਿ ਉਚਾਰੇ । 
€ਹੁਤੇ ਪੰਚ ਸਰਦਾਰ ਸੁ ਮਾਰੇ ॥ ੨੧॥ ਦੈ ਨਬਾਬ ਕੇ ਸੁਤਿ ਹਭਿ ਹੋਏ । 
ਮੁਖਿ ਭਟ ਰਹਜੋ ਨਹੀ' ਅਬਿ ਕੋਏ । ਆਪੇ ਆਯਹੁ ਅਬਦੁਲ ਖਾਨ। ਰਣ 
ਕੀ ਚਾਂਹਤਿ ਬਿਜੈ ਮਹਾਨ ॥ ੨੨॥ ਅਪਰ ਤੁਰਕ ਸਭਿ ਸਿੱਖਨਿ ਮਾਰੇ । 
ਰਹੇ ਸ਼ੇਸ਼ ਸੋ ਆਏ ਸਾਰੇ । ਅਬਹਿ ਸੋਗ ਇਸ ਜੈਗ ਹਮਾਰਾ । ਦੇਖਹੁ 
ਸਗਰੇ ਬਲ ਜਿਮ ਭਾਰਾ॥੨੩॥ਕਰੌਂ ਨਿਦਾਨ" ਤੁਰਕ ਗਨ ਕੇਰਾਂ । ਨਹੀਂ 
ਪ੍ਰਤਾਪ ਲਖਤਿ ਇਹ ਮੇਰਾ । ਪ੍ਰਾਨ ਦੇਨਿ ਕੋ ਚਾਹਤਿ ਮਾਨੀ । ਸਨੋ ਸਨੌ 
ਸੰਭ ਹੋਵੈ' ਹਾਨੀ ॥ ੨੪॥ ਕਰਹਿ ਰਾਜ ਸਿਖ ਸੇਵਕ ਮੇਰੇ। ਦਿਏ ਸਕਾਮ 

ਪ੍ਰਾਨ ਇਸ ਬੇਰੇ । ਨਿਸ਼ਕਾਮੀ ਕੈਵਲ ਕੋ ਪਾਵੈਂ । ਸਹਿਕਾਮੀ ਸਿਖ ਰਾਜ 
ਕਮਾਵੈਂ ॥ ੨੫ ॥ ਹਿੰਦ ਧਰਮ ਕੌ ਰਾਖਹਿੰ ਜਗ ਮੈਂ' । ਚਲਹਿ ਚਲਾਵਹਿੰ 
ਸਿੱਖੀ ਮਗ ਮੈਂ।ਪੁਨ ਮਿਿਤੁ ਹੋਹਿ ਮੋਹਿ ਮਿਲਿ ਆਏ।ਸ਼ੁਭ ਗਤਿ ਕੌ ਪ੍ਰਾਪਡਿ 
ਹੁਇ ਜਾਏ? ॥੨੬॥ ਇਮ ਕਹਿ ਗੁਰੁ ਕੋ ਬਜਜੋ ਨਗਾਰਾਂ । ਸਾਵਧਾਨ ਭੇ 

ਸਿੱਖ ਜੁੜਾਰਾਂ । ਦੋਇ ਪਹਿਰ ਲਗਿ ਮਾਜ਼ਜੋ ਜੈਗ । ਭਏ ਸ਼੍ਰਮਤਿ ਲਰਤੇ 
ਰਿਪੁ ਸੈਗ' ॥੨੭॥ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਗੋਵਿੰਦ ਚਲੇ ਅਗਾਰੀ।ਚਹਤਿ ਕਰਜੋ ਪੁਰਸ਼= 
ਰਬ ਭਾਰੀ'। ਹਨਯੋ ਚਹੈ' ਤਬਿ ਅਬਦੁਲਖਾਨ। ਦੁਹ ਦਿਸ਼ਿ.ਕੇ ਛੁਫਿ ਰਹੇ 
ਨਿਸ਼ਾਨ ॥੨੮॥ ਬਾਜਨ ਲਗੇ ਜੁਝਾਉ ਬਾਜੇ।ਕਯੋ ਨੇਰ ਪੁਨ ਜੋਧਾਂ ਗਾਂਜੇ। 

ਛੂਟਨਿ ਲਗੀ ਤੁਵੈਗੇਂ ਫੇਗਿਫੇਰਤਿ ਫੇਰ ਫੇਰ ਹਯ ਛੇਰਿ'॥੨੯॥ ਨਿਕਸਿ 
ਗੀਲ ਤੋਂ ਤੁਪਕ ਪ੍ਰਹਾਹੈ' । ਦੂਸਰ ਆਇ ਬਿਲੋਕਿ ਬੰਗਾਰੈ' । ਸਿੱਖ ਜਾਇ 
ਤਰਕਨ ਕੋ ਗੇਰਹਿੰ । ਤੁਰਕ ਆਇ ਹਤਿ _ਆਗੋ ਘੇਰਹਿੰ ॥ ੩੦ ॥ ਸ਼੍ਰੀ 

ਸਤਿਗੁਰੁ ਕਰ ਚਾਂ੫ ਕਰਾਲਾਂ । ਦੁਟਕੀ ਵੇਰਹਿੰ ਬਾਨ ਬਿਸਾਲਾਂ । ਕੀਨਸਿ 

੧ਖਤਮਾਂ । “ਵੇਰੀ ਨਾਲ ਲੜਦੇ (ਸਿੱਖ) ਬੱਕ ਗਏ । ₹ਮਹਾਨ ਜ਼ੋਰ; ਸਾਕਾ । £ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ 

ਛੇੜਕੇ ਵੇਰ ਵੇਰ ਕੇ ਵੇਰਦੇ ਹਨ । %ਪਾ:-ਦਿਨ ਕੇ ਔਰ । ਰਾ 

1ਪਾ:-ਸੁਤ ਨਬਾਬ ਜੁਤ ਸੁਭਟ ਸੈਘਾਰੇ । 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ! ( ੨੯੬੦) ਰਾਸਿ ੬। ਗੰਸੂ ੪੦. 

ਤੇਜ਼ ਤਰੋਗਮ ਭਾਰਾ । ਇਤ ਉਤ ਸਨਮੁਖ ਬਲੀ ਉਦਾਰ॥੩੧॥ ਦੇਖਤਿ 
ਹੈਂ ਸ਼ੱਤਨਿ ਦਲ ਬ੍ਰਿੰਦੋ । ਜਹਾਂ ਨਬਾਬ ਸਸ਼ੋਕ ਬਿਲੈਦੈ । ਪ੍ਰੇਰੇ ਕਾਲ 
ਅਗਾਰੀ ` ਖਰੇ।ਸਤਿਗੁਰ ਤੀਰ ਪ੍ਹਾਰਨਿ ਕਰੇ ॥ ੩੨॥ ਤੀਛਨ ਭੀਛਨ 
'ਈਛਨਿ' ਹੇਰੇ। ਚਲੇ ਸਰਪ ਸਮ ਸ਼ਕ ਬਡੇਰੇ। ਸ਼ੱਤ੍ਰਨਿ ਕੇ ਸਰੀਰ ਇਮ 
ਬਰੈਂ' । ਬਜ਼ਮੀ ਮਹਿ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਜਿਮ ਕਰੈਂ=॥ ੩੩॥ ਇਕੋਂ ਤਨ ਢੋਰਿ ਪਾਰ 
ਹਇ ਜਾਇੰ। ਪੁਨ ਦੂਸਰ ਕੇ ਪਾਰ ਸਿਧਾਇ।ਜੋਧਾ ਕੈ ਤੁਹੈਗ ਹੁਇ ਕੋਇ। 
ਬੇਧਤਿ ਜਾਤਿ ਸਰਬ ਸਰ ਸੋਇ ॥੩੪॥ ਧਰ ਪਰ ਪਰਹਿੰ ਦੜਾ ਦੜ ਜੋ) 
ਦੇਖਤਿ ਮਹਾਂ ਤੁਰਕ ਗਲ ਫ੍ਰੋਧੇ । “ਬੇਧਹਿੰ ਦੂਰ ਖਰੇ ਹੀ ਤੀਰ । ਮਾਰਿ 
ਮਾਰਿ ਕੋ ਮਰਹੁ ਨ ਬੀਰ” ॥ ੩੫॥ ਇਮ ਕਹਿ ਵਧੇ ਤੁਰਕ ਗਨ 
ਆਗੇ । ਧਰ ਜ੍ਰਾਲਾਬਮਕੀ੯ ਰਿਸ ਜਾਗੇ । ਕੜਾਕੜੀ ਇਕ ਬਾਰ ਚਲਾਈ। 
ਗੁਰੁ ਦਲ ਪਰ ਗੁਲਕਾਂ ਬਰਖਾਈ ॥ ੩੬ ॥ ਜਬਹਿ ਲਗੀ ਸਿੱਖਨਿ ਤਨ 
ਗੋਰੀ । ਰਿਸ ਜਾਂਗੀ ਗਮਨੇ ਰਿਪ ਓਰੀ । ਛੋਰਿ ਤੁਵੈਗਨਿ ਘਾਲੜੋ ਜ਼ੋਰ” । 
ਪੁਨ ਬਾਰੂਦ ਪਾਇ ਕਰਿ ਔਰ ॥੩੭ ॥ ਗਜ ਸੋਂ ਠੋਕਤਿ ਪਾਇ ਦਗੋਰੀ । 
ਕਰਤਿ ਸ਼ੀਘਤਾ ਰਿਪੁ ਦਿਸ਼ਿ ਛੋਰੀ । ਦਹਿਦਿਸ਼ਿ ਮਾਚਯੋ ਰਣ ਘਮੇਸਾਨ॥ 
ਭਯੋ ਤੁਮਲ/ ਬਡ ਰੌਰ ਉਠਾਨਾ ॥੩੮॥ ਚਾਂਪ ਕਠੋਰਨਿ ਤੇ ਸਰ ਚਾਲੇ । 
ਬੇਧਤਿ ਜੋਧਨਿ ਦੇਹਿ ਕਰਾਲੇ । ਹਯਨਿ ਕੁਦਾਵਤਿ ਤੋਮਰ ਮਾਰਤਿ । 
ਬੇਧਡਿ ਸ਼ੱਤ ਕੂਮ ਪਰ ਡਾਰੜਿ ॥੩੯॥ਤੀਛਨ ਬਰਛੀ ਛਿੱਪ੍ ਛੁਧੰਤੀ। ਤਨ 
ਫੋਰਨਿਕਰਿੰ ਪਾਰ ਪਰੈਤੀ । ਬਿਧੇ ਸੂਰ ਤਤਛਿਨ ਧਰ ਡਾਰੈ। ਸੀਖ਼ ਵਿੰਨ੍ਹ 
ਜਨੁ ਵੜੇ ਉਭਾਰੇ॥੪੦॥ਪੁਨ ਗਹਿ ਗਹਿ ਨੰਗੀ ਸ਼ਮਸ਼ੇਗਸੂਰਾ ਡਿਰੇ ਓਜ 
ਸਮਸ਼ੇਗਬਹੈਂ“ਪਰਸਪਰ ਕਾਟਤਿ ਅੰਗ। ਸ਼੍ੋਣਤਿ ਗਿਰਤਿ ਲਾਲ ਛਿਤਰੈਗ 
॥੪੧॥ਕਿਨਹੁੰ ਨਿਕਾਰੀ ਜਮਧਰ ਧਾਰੀ।ਨਿਕਟਿ ਵਕੇ ਸ਼ੱਤ੍ਨਿ ਭਨ ਮਾਰੀ। 

ਬਹੁ ਫਿਰਹਿ ਤੁਰੈਗ॥ ਛੂਛ ਜ਼ੀਨ,ਕੋ ਘਾਇਲੋਂ ਅੰਗ ॥ ੪੨॥ 
ਦੁਇ ਦਲ ਮਿਲਿ ਗੇ ਮਾਰ ਸੁ ਮਾਚੀਕਰਦਮ ਸ਼੍ਰੋਣ ਮਾਸ ਛਿਤ ਰਾਚੀ।ਗਿਰੇ 
ਛਿਨਕ ਮਹਿ ਸੁਭਟ ਹਜ਼ਾਰੋਂ । ਹਥਿਯਾਰਨਿ ਕੇ ਭਏ ਪ੍ਹਾਰੋਂ'॥ ੪੩॥ 
ਇਤਿ ਈ ਕੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਿੰ੩ ਖਸ਼ਣਮ ਰਾਸੇ “ਅਬਦੁਲਖਾਨ ਰਣ ਆਗਮਨ' ਪ੍ਰਸੋਗ ਵਰਨਨੇ ਨਾਮ ਦਤਵਾਰਿਸਤੀ ਅਉ ॥ ੪੦।, 

`ਨੇਤਹਂ ਨਾਲ । “ਕਰਦੇ ਹਨ ( ਸੱਪ )। ਉਦੂਕਾਂ । “ਬੈਦੂਕਾਂ ਚਲਾਓਣ ਤੇ ਜੋਰ ਪਾਇਆ । 
੫੫ਮਸਨ। 4ਜੀਖ ਨਲ ਵੋ ਮੈਂ ਵੜੇ ਤਾ ਧਨ। "ਵਾਹ (ਤਲਵਾਰ ਦਵਾਰ;ਮਾਰ। 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪੂੰਤਾਪ ਸੂਰਜ | ( ੨੯੬੧) ਰਾਸਿ ੬ । ਸੰਸੂ ੪੧, 
੪੧. [ਅਬਦੁਲ ਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੱਲਾ]। 

ਦੌਹਰਾ॥ ਬਜੇ ਜੁਝਾਊ" ਬਹੁਤ ਹੀ ਜੁਟੇ ਸੁਭਟ ਸੁ ਕਫੱਕ” । ਕਟਿ ਕਟ 
ਝਟ ਪਟ ਬਿਕਟ ਜੇ ਸਟਪਣ ਕ੍ਰੋ ਨ ਅਟੱਕ”॥ ੧ ॥ ਰਸਾਵਲ ਫੰਦ॥ ਚਲੋ 
ਭੀਰ ਗੋਰੀ । ਮਨੋ ਖੇਲਿ ਹੋਰੀ । ਸਟਾ ਸੱਟ ਸੇਲੋਂ” । ਮਨੋ ਮੂਠ ਮੇਲੇ“ ॥੨॥ 
ਸਮੂਹੈ' ਤੁਵੈਗਾਂ । ਕਰੇ ਘਾਉ ਅੰਗਾਂ । ਲਗੀ ਪੀਚਕਾਰੀ£ । ਖਿਰਯੋ ਰੋਗ 
ਭਾਰੀ॥ ੩ ॥ ਪਤੌਗੀ ਸੁ ਰੈਗ” । ਚਲਜੋ ਸ਼ਰਣ ਅੰਗਾਂ । ਸੁ ਢਾਲੇ ਉਛਾਲੇ । 
ਡਵੈ' ਜਜੋਂ ਬਿਸਾਲੇ ॥੪॥ ਸੁ “ਮਾਹ” ਅਲਾਵੈਂ । ਮਨੋ ਗੀਤ ਗਾਵੈਂ । ਪਰੈ 
ਧਾਇ ਧਾਈ । ਕ੍ਰਿਪਾਨੈ' ਚਲਾਈ॥੫॥ ਕਟੈਂ ਅੰਗ ਗੇਰੇਂ।ਸੁ ਲੋਬੈ' ਘਨੇਰੈਂ। 
ਨਬਾਬੈ ਦਿਖਾਵੈਂ । ਬਡੇ ਓਜ ਲਾਵੇ ॥ ੬ ॥ ਨਹੀਂ ਪਾਇ ਪਾਛੇ । ਭਿਰੇ ਸੁਰ 
ਆਲੇ । ਇਿਤੈ ਸਿੱਖ ਦੌਰੇ । ਮਚਜੋ ਭੀਮਏ ਰੌਰੇ ॥ ੭॥ ਪਰੈਂ ਹੂਹ ਦੈ ਕੈ”। 
ਕਿਪਾਨੈ' ਚਲੋ ਕੈ । ਕਿਤੇ ਢਾਲ ਓੜੈ' । ਕਿਤੇ ਹਾਥ ਛੋਡੈ' ॥ ੮॥ ਸੁ ਬੈਕੇ 
ਸਿਪਾਹੀ । ਮਰੇ ਜੋਗ ਮਾਂਹੀ । ਬਿਧੀ ਚੋਦ ਰੋਸਾਂ। ਬਡੀ ਜੋਗ ਹੋਸ£ ॥ ੯॥ 
ਸੁ ਆਪੰ ਬਚਾਵੈ। ਘਨੇ ਸ਼ੱਤ ਘਾਵੈ। ਤਜੈ ਤੀਰ ਤੀਖੇ । ਜੁ ਸਰਪੰ ਸਰੀਖ॥ 
੧੦॥ ਭਟੈ ਪ੍ਰਾਨ ਹਾਨੋ । ਗਿੰਰੇ ਜੈਗ ਬਾਨੇ। ਮੁਖੈਂ ਭਾਰ ਕੋਈ । ਸੁ ਐੱਧੇ 
ਪਰੇਈ"॥ ₹੧॥ ਜਹਾਂ ਘਾਵ ਹੋਹੂ । ਭਕਾਭੱਕ ਲੋਹੂ । ਕਹੂੰ ਕੈਪ ਧਾਰੇ। 
ਭਯੋ ਤ੍ਰਾਸ ਭਾਰੇ ॥ ੧੨॥ ਕਹੂੰ ਕੌਪ ਠਾਨੇ । ਗਹਜੋ ਖੱਗ ਪਾਨੌ । ੜਟਾੜੱਟ 
ਬਾਹੈ'। ਕਰੈ' ਓਜ ਬਾਹੈਂ ॥ ੧੩॥ ਤਛਾ ਮੁੱਛ ਹੋਏ । ਬਡੀ ਨੀਂਦ ਸੋਏ। 
ਕਰੀ ਜੈਘ ਕਾਹੂੰ । ਖਰੇ ਜੈਗ ਮਾਹੂੰ ॥ ੧੪॥ ਕਟੇ ਕਾਹੁ ਪਾਸੇ। ਸੁ ਆਤੈ' 

ਨਿਕਾਸੇ। ਰਿਦਾਂ ਕਾਹੁੰ ਛੇਦਾ । ਪਰੇ ਪਾਇ ਖੇਦਾ॥ ੧੫॥_ਕਿਸੂ ਹਾਥ 
ਕਾਫਾ । ਦਯੋ ਤਾਸ ਡਾਟਾ । ਦੁਧਾਰੇ ਜੁ ਖੰਭੇ । ਸੁ ਤੀਖੇ ਪ੍ਰਚੇਡੇ ॥ ੧੬ ॥ 
ਬਡੇ ਬਾਵਵਾਰੇ । ਪੁਲਾਦੀ ਕਰਾਰੇ । ਲਗੈਂ ਗਰੀਵ ਜਾਹੂੰ । ਗਿਰੈ ਸੀਸ ਤਾਹੂੰ 
॥ ੧੭॥ ਭਏ ਰੁੰਡ ਮੁੰਭੰ । ਪਰੇ ਖੰਡ ਖੰਡੇ । ਕਟੇ ਕਾਹੁੰ ਤੁੰਡੇ । ਲਿਟੇ ਸੂਰ 
ਝੂੰਡੋ॥ ੧੮॥ ਪ੍ਰਰੈਡੈ ਘਮੰਤੇ''' । ਕਟੇ ਬਾਹੁ ਦੌਡੇ । ਸਰੋਹੀ, ਹਲੱਥੀ । ਸੁ 
“ਮਾਰੂ ਵਿਕ] “ਗੋਲ ਦੇ। ਜੇਹੜੇ (ਬਿਕਟ=) ਬਹਾਦੁਰ (ਸਮੈ ਸਨ ਉਹ.ਬੀ ਸਟਪਟਾ 
ਗਏਜਦੋਂ)ਬੱਟ ਪੱਟ ਕਟਾ ਵੱਢ[ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਤੋ) ਕੋਈ ਬੀ ਨਾਂ ਅਟਕਿਆ। "ਛੇਤੀ (ਛੇਤੀ) 
ਸੁੱਟਦੇ (=ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ) ਸੇਲੇ । “ਮਾਨੋਂ (ਗੁਲਾਲ ਦੀਆੰ) ਮੁੱਠਾਂ ਪਾਂਵੰਦੇ ਹਨ। “ਪਿਚਕਾਰੀ / 

7ਫ੍ਕਮ ਲਕੜੀ ਜੇ-ਬੜਾ ਸੁਹਣਾਂ ਲਗਲ ਰੈਗ ਦਿੰਦੀ ਹੈ [ਸ9 ਪਤ੍ਰੋਗ] । "ਯੁੱਧ ਨਾਦ ਕਰਕੇ । 
<(ਜਿਸਨੰ) ਜੋਗ (ਵਿਦਜ ਦੀ) ਬੜੀ ਖਬਰ ਹੈ। (ਅ) ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੈਗ ਦੀ ਬੜੀ ਹਵਸ (=ਚਾਹ) 

ਰੋ। “ਮੂਯੇ ਹੋਕੇ ਡਿਗੇ "ਭਾਰੀ ਹੈਕਾਰੀ (ਸੂਰਮਿਆਂ) ਦੇ.) _'ਪ=-ਭੀਰ=ਭੀੜ ਕਰਕੇ। 



ਸ਼ੀ ਗੂਰੈ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੨੯੬੨) ਰਾਸਿ ੬ । ਅੱਕ ੪੧ 
ਤੋਗੇ ਜੁਨੱਬੀ ॥ ੧੯ ॥ ਕੜਾਕਾੜ ਬਾੜੈਂ । ਬਨੇ ਭੀਮਾ ਤਾੜੈਂ। ਬਡੇ ਸਿੱਖ 
ਕੋਂਧੇ। ਮਹਾਂ ਜੈਗ ਜੋਧੇ ॥ ੨੦ ॥ ਮਲੋਛਾਨ ਹੱਲਾ । ਦਿਢੈ ਹੋਇ ਬੱਲਾਂ । 
ਘਨੀ ਮਾਰਿ ਮਾਰੀ । ਲਹ ਧੂਲਿ ਰਾਰੀ ॥ ੨੧ ॥ ਦੋਹਰਾ ॥। ਇਕ ਇਕ ਸਿੱਖ 
ਗੁਰੁ ਸੁਭਟ ਜੇ ਦਸ ਦਸ ਤੁਰਕ ਸੈਘਾਰਿ । ਕੌ ਸ਼ਹੀਦ _ਕੌ ਜਿਯਤਿ ਭਾਂ 
ਸਡਿਗੁਰ ਕੋ ਬਲ ਧਾਰਿ ॥੨੨॥ ਰਸਾਫ਼ਲ ਛੰਦ ॥ ਗੁਰੂ ਕੌਪ ਹੋਏ । ਪਿਖੇ 
ਸ਼ੱਤ ਵੋਏ। ਮਲੋਛੈ ਸਮੂਹਾ । ਪਰੇ ਦੀਨਿ ਹੁਹਾ॥੨੩॥ ਕਰੇ ਲਾਲ ਨੈਨ॥ 
ਲਿੱਯੋ ਬਾਨ ਪੈਨਾ" । ਨਿਖੰਗੇਂ ਨਿਕਾਸਾ । ਮੁਖੀ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਾ ॥ ੨੪ ॥ ਹੁਤੋ 
ਮੋਟਿ ਕਾਨਾ । ਸੁ ਪੰਖੈ ਮਹਾਨਾ'। ਗੁਨੰ ਚਾਂਪ ਜੋਰਐਕਣੋਰੈ' ਜੁ ਚੌਰਾਂ॥੨੫॥ 
ਕਰਯੋ ਤਾਨ ਤਾਨਾ' । ਲਗਜੋ ਪਾਨ ਕਾਨਾ੯ । ਤਕਜੋ ਗੋਲ” ਮਾਰ।ਚਲਯੋ 

ਬੇਗ ਪਾਰਾ" ॥ ੨੬ ॥ ਲਗਜੋ ਸਕ ਕੈਸੇ । ਬਰਯੋ ਨਾਗ ਜੈਸੇ । ਗਯੋ ਵੋਰਿ 
ਛਾਤੀ । ਧਰਾ ਪੈ ਪਪਾਤੀ॥੨੭॥ਦਤੀ ਜਾਇ ਕਭੋਦਾ"” । ਭਿਸੈ ਅੰਗ ਛੇਦਾ”। 
ਪਰਜੋ ਭੂਮਿ ਜਾਈ । ੜ੍ਰਿਤੀ ਫੇਰਿ ਘਾਈ ॥ ੨੮ ॥ ਭਟੈ ਚੌਬ ਲਾਗੇ। ਤਬੈ 
ਪ੍ਰਾਨ ਭਜਾਂਗੇ । ਪੁਨੰ ਪੰਚ ਬੀਧਾ । ਗਡਜੋ ਜਾਇ ਸੀਧਾ॥੨੯॥ਧਰਜੋ ਤੀਰ 
ਦੂਵਾ । ਮਹਾਂ ਕੋਪ ਹੂਵਾ । ਤਜਜੋ ਬੇਗ ਸੈਗਾ। ਘਨੇ ਸ਼ੱਤ ਭੰਗਾ ॥ ੩੦ ॥ 

ਰੀਤਿ ਵੇਰੇ । ਪ੍ਰਹਾਰੈਂ ਘਨੇਰੇ । ਗਿਰੇ ਖ਼ਾਨ ਮਾਨੀ ̀ । ਦਿਏ ਪਾਨ 
ਹਾਨੀ ॥੩੧॥ ਲਰੀ' ਬਾਨ ਜਾਏ। ਘਨੇ ਸ਼ੱਤ ਘਾਏ । ਭਰੇ ਜੋ ਨਿਖੰਗੇਂ । 
ਚਲਾਏ ਖਤੰਗੈਂ ॥੩੨॥ ਇਕ ਦੋਇ ਤੀਠੋ` । ਕਰੈਂ ਪ੍ਰਾਨ ਹੀਨੋ।ਬਡੇ ਬੇ ਬੇਗ 
ਵਾਰੇ । ਲਗੀ ਦੋਰਿ ਪਾਰੇ ॥ ੩੩ ॥ ਧਵਾਵੈਂ ਤੁਰੰਗਾ। ਪ੍ਰਹਾਰੈ' ਖਤੈਗਾਂ । 
ਚਲਾਵੈਂ ਤੁਵੈਗਾ । ਭਟ ਅੰਗ ਕੰਗ! ॥ ੩੪॥ ਬੜੇ ਘਾਵ ਸੈਂਗਾਂ । ਠਹੂ ਲਾਠਨ 
ਰੰਗਾ । ਬਨੈ' ਬੇਸ ਚੰਗਾਂ । ਮਚਕੋ ਭੀਮ ਸੰਗਾ॥ ੩੫॥ ਦੋਹਰਾ ॥ ਕਹਿੰ ਲਰਿ। 
ਬਰਨੋ ਜੁੱਧ ਕੋ ਭਯੋ ਮਹਾਂ ਘਮਸਾਨ। ਪ੍ਰਥਮ ਤੁਵੰਗਨਿ ਤੇ ਮਰੇ ਤੁਰਕੰਨਿ 
ਕੋ ਅਵਸਾਨ'੬॥ ੩੬ ॥ ਪਾਧਕੀ ਵ੮॥ ਗੁਲਕਾਨਿ ਮਾਰਿ ਮਾਰਿ ਕਰਿ ਪ੍ਰਾਨ 
ਹਾਨਿ । ਰਠ ਖੇਤ ਬਿਖੇ ਸੁਪਤੇ ਮਹਾਂਨ । ਪੁਨ ਬਾਨ ਸੈਗ ਭ' ਭੀਮ ਜੰਗ। 
“ਡਵ ਤਲਵਾਰਾਂ । "ਭਜਨਕ ਬਣਕੇ । 5ਹੱਠਮ ਕਰਕੇ ਬਾ ਯੁੱਧ ਨਾਦ ਕਰਕੇ ਆ ਪਏ । 
ਝਤਿੱਖ । “ਵੜੇ ਖੰਡ ਵਾਂਲਾ । #ਧਨੁਖ ਦੀ ਤੈਂਦੀ ਵਿਚ ਜੋੜਿਆ! “ਜੇ ਕਰੜਾ ਤੇ ਚੌੜਾ ਹੈ । 
ਦਬਲ ਨਾਲ ਤਾਣਿਆ । ₹ਕਿ ਹੱਬ ਕੈਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਲਗਾ । "ਟੋਲੇ ਨੂੰ ਤੱਕ ਕੇ । ""ਬੱਟ ਪਾਰ 
ਹੋ ਗਿਆਂ । "“(ਫਿਰ) ਦੂਜੇ (ਸੂਰਮੇ ਨੂੰ) ਜਾ ਵਿੰਨ੍ਹਿਆਂ । "੨ਵਿੰਨ੍ਹਿਆਂ । "ਏਢਿਰ ਪੰਜਵਾਂ 
(ਸੂਰਮਾਂ) ਵਿੰਨ੍ਰਿਆਂ । “ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । '$ਪਹਿਲ ਹੀ ਤੀਰਾਂ ਨਲ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ 
ਲਾਲ ਮੇ ਕਦ (ਰਚਨ ਦੇ ਔਸਾਨ=ਹੋਸ਼; ਹੇਂਸਲ) ਧੀਰਜ । 
ਅ) ਡੂਰਕਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੇ ਗਿਆਂ 1[8ਸ:; ਅਵਸਾਨ=ਨਾਸ਼]। 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪੂੂਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੨੯੬੩ ) ਰਾਸਿ ੬ । ਔਸੂ ੪੧. 

ਤਬਿ ਭਏ ਤੁਰਕ ਗਨ ਪ੍ਰਾਨ ਭੰਗਿ॥ ੩੭ ॥ ਖਰ ਸੇਲ ਸਕਤਿ ਤੌਮਰ 
ਪ੍ਰਹਾਰਿ। ਇਨ ਸਾਬ ਘਨੇ ਰਣ ਤੁਰਕ ਮਾਰਿ । ਪੁਨ ਚਲੇ ਖੜਗ ਇਕ 
ਬਾਰਿ ਸ੍ਰਿੰਦ । ਕਟਿ ਗਏ ਬਹੁਤ ਛਿਨ ਮੈਂ ਨਿਕੌਦਿ'॥੩੮॥ਰਣ ਖੇਤ ਦੂਰਿ 

ਲਗ ਭਾ ਮਹਾਨ । ਜਹਿੰ ਕਰਹਿ ਜੋਗਨੀ ਸ਼੍ਰੋਨ ਪਾਨ । ਖੱਪਰ ਭਟੰਤਿ ਬਹੁ 
ਕਾਰ ਖਾਹਿ ਹੇ ਤਿਮੂਲਿ ਬਧ ਲਤਾ ਬਕਾਰ 66 ਬਹ ਰਿ ਦਸ 
ਬਾਇਸ ਪੁਕਾਰ । ਮਨ ਭਾਇ ਖਾਇ ਆਮਿਖ ਅਹਾਰ । ਗਨ ਮਿਲੇ ਆਨਿ 
ਨਿਰਭੈ ਗੁਮਾਯ” । ਲਖਿ ਸੇਬ ਬੋਲਤੇ ਧੁਨਿ ਉਚਾਯ ॥ ੪੦ ॥ ਬਹੁ ਕੂਤ 

ਪ੍ਰੋਤ ਨਾਚੈਤਿ ਗਾਇ। ਹੜ ਹੜ ਹਸੈੜਿ ਮਨ ਭਾਯ ਪਾਯ। ਡਾਕਨਿ 
ਪਿਸ਼ਾਚ! ਬਹੁ ਰੁਧਿਰ ਰਾਚਿ/ਬਹੁ ਮਾਸ ਖਾਤਿ ਰੁਚਿ ਮਾਚਿ ਮਾਚਿ'॥ ੪੧॥ 
ਬਿਬਰੇ ਸੁ ਪਰੈ ਬਹੁ ਹੁੰਡ ਮੁੰਡ । ਇਕ ਗਿਰੇ ਸੂਰ ਤਨ ਖੰਡ ਖੰਡ । ਗਨ 
ਤੁਪਕ, ਧਨ੫, ਤੋਮਰ; ਕ੍ਰਿਪਾਨ । ਬਹੁ ਪਰੇ ਖੇਤ ਮਹਿ ਮੁਲ ਮਹਾਨ” ॥ 
੪੨॥ ਮਰਿ ਗਏ ਬੀਰ ਜੇ ਧਰਨਿਹਾਰ” । ਕੁਛ ਰਹੇ ਆਨਿ ਥੋਰੇ ਜੁਝਾਰ। 
ਹਯ ਮਰੇ ਪਰੇ ਜਹਿੰ ਕਹਿ ਬਿਲੰਦ । ਕੋ ਤਰਢਿ ਤਰਵਿ ਹੋਵਤਿ ਨਿਕੈੰਦ 
॥ ੪੩ ॥ ਜਿਨ ਜ਼ੀਨ ਰਜਤ ਅਰ ਹੇਮ ਕੇਰਿ । ਕੋ ਬਿਚਰਤਿ ਛੂਛੇ ਹੇਰਿ 
ਹੇਰਿ[ । ਭਟ ਪਰੇ ਕਿਤਿਕ ਘਾਇਲ ਮਹਾਨ। ਦਰੜੈਤਿ ਸਭਿਨਿ ਦੇ ਪ੍ਰਾਨ 
ਹਾਨ ॥ ੪੪ ॥ ਕਿਸ ਕੀ ਸੰਭਾਰ ਨਹਿ ਕੋਦਿ ਲੇਤਿ । ਬਹੁ ਮਰੇ ਅਲਪ 
ਰਹਿਗੇ ਸੁ ਖੇਤ । ਭਿਸ ਕਾਲ ਮਾਰਿ ਭੀ ਕੁਛਕ ਐਸ । ਮਰਿ ਗਏ ਤੁਰਕ 
ਲਖਿਯਤਿ ਨ ਕੈਸ ॥੪੫॥ ਕੁਛ ਰਹੇ ਸ਼ੇਸ਼ ਤਜਿ ਜਿਯਨਿ ਆਸਿ। ਕਾਯਰ 
ਭਜੰਤਿ ਧਰਿ ਅਧਿਕ ਤ੍ਰਾਸਪਿਖਿ ਅਬਦੁਲ ਖਾਂ ਬਿਸਮਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼-ਕਿਮ 
ਮਰੀ ਸੈਨ ਰਹਿ ਅਲ੫ ਸ਼ੋਸ਼-॥੪੬॥ਰਣ ਬਿਖੈ ਜੀਤ ਅਰੁ ਜਿਯਨਿ ਆਂਸ। 
ਹੁਇਗੋ ਨਿਰਾਸ ਪਿਖਿ ਸਕਲ ਨਾਸ਼-ਅਬਿ ਸਰੋਂ ਜੰਗ ਕੋ ਸਮੁਖ ਹੋਇ । 
ਕੈ ਹੜੌਂ ਗੁਰੂ ਨਿਜ ਦ੍੍ਸ਼ਟਿ ਜੋਇ ॥ ੪੭॥ ਨਹਿੰ ਬਿਰੋਂ ਦੂਰ ਅਥਿ ਲੋਉ' 
ਦੇਖਿ। ਕਿਮ ਹਤਹਿ ਸ਼ਸਤੁ ਗੁਰ ਭਾ ਵਿਸ਼ੇਖ਼' । ਤਿਹ ਸੇਗ ਜੂਟੋਂ ਮੈਂ ਆਪ 
ਕਫਕੇ ਨਾਜ਼ ਹੇ ਗਏ। ਐਗਦੜੀਐਂ। ₹ਮਨ ਭਾਂਵਦਾ (ਮਾਸ ਆਦਿਕ) ਪਾਕੇ । $ਡਾਇਣਾਂ ਤੇ 
ਜਿੰਨ; ਕੂਤ । “ਭਾਵ ਖੁਸ਼ ਹੇ ਹੇਕ । (ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ) ਬੜੇ ਬੜੇ ਮੁਲ ਵਾਲੇ (ਸਸਤੇ ) ਯੁੱਧ 
ਭੂਮਕਾ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਧਏ ਹਨ । “ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੰ ਧਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸੂਰਮੇ ਮਰ ਗਏ ਹਨ ॥ "ਗੁਰੂ ਜੋ 
ਵੱਡਾ (ਬਲੀ) ਹੇ ਗਿਅ: ਹੈ, ਕੀਕੂੰ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ । (ਅ) (ਮੇਂ ਤੌਕਾਂ ਤਾਂ ਸਹੀ) ਗੁਰੂ ਸ਼ਸੜੂ੍ 
ਚਲਾਵਨ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਵਡਾ ਹੇ ਗਿਆ ਹੈ । ਐਪ=ਖੇਤ ਮਹਿੰ ਮੁਸਲਮਾਨ । 
ਘੁਨਾ: ਖੇਤ ਮੂਗਨ ਮਹਨ। __1੫==ਕੋ ਫਿਰਤਿ ਛੂਛ ਭਜਿ ਹੇਰ ਹੇਰ । 



ਸਰੀ ਗੁਣ ਪੂਤਾਪ ਸ੍ਰਰਜ । ( ੨੯੬੪ ) ਰਸ ੬ 1 ਅੰ ੪੨, 

ਜਹੰਏ । ਮੋ ਲਰੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹਿੰ ਕੋ ਉਪਾਇ ॥੪੮॥ ਗੁਰ ਹਾਬ ਸਾਬ ਮਰਿਹ 

ਲਤੈਤਿ।ਕੈ ਲੇਉ' ਮਾਰਿ ਰਣ ਹੋਇ ਅੰਤ-।ਇਸਬਿਧਿ ਬਿਚਾਰ ਮਨਕਸ਼ਟ 

ਘਇ। ਹਿਤ ਮਰਣ ਚਲਜੋ ਸੁਬਾ ਅਗਾਇ॥੪੯॥ਜੁਗ ਮੈਗ ਲੀ।ਨ ਖੰਤ੍ਰੀ 

ਬਿਲੋਦ । ਇਕ ਕਰਮਚੇਦ ਅਰੁ ਰਤਨਚੇਦ। ਕਰਿ ਬਾਮ ਦਾਹਿਨੇ ਚੁਹਨਿ 

ਬੀਰ। ਗੁਰੁ ਸਮੁਖ ਚਲਨੋ ਹ੍ਰੈ ਕੇ ਅਭੀਰ' ॥ ੫੦ ॥ ਬਿਧੀ ਆਦਿ ਸਿੱਖ ਜੇ 
ਲਰਤਿ ਔਰ। ਤਜਿ ਸੁਭਟ ਤੁਰਕ ਤਿਨ ਸੈਗ ਠੌਰਿ”। ਤਹਿੰ ਤੇ ਸੁ ਟਰਜੋ 

ਗੁਰ ਜਾਂਹਿ ਥਾਨ । ਪਹੁੰਚਮੋ ਨਬਾਬ ਤਹਿੰ_ ਤੁਰਤ ਆਨਿ॥ ੫੧ ॥ ਬਹੁ 

ਰਿਦੇ ਧਾਰਿ ਗੁਰੁ ਪਿਖਨਿ ਚਾਹਿ।-ਮਰਿ ਰਹੋਂ ਕਿ ਮਾਰੋਂ ਜੋਗ ਮਾਂਹਿ ।ਨਿਜ 

ਬਲ ਦਿਖਾਇਮੰਤਹ ਦੇਖਿ ਲੋਉ'।ਕਰਿ ਹੈਂ ਨਿਬੇਰ'ਗੁਰ ਮਾਰਿ ਦੇਉਂ-॥੫੨॥ 
ਦੇਹਰਾ ॥ ਇਸ ਬਿਧਿ ਠਫਿ ਕਰਿ ਆਇਗੋ ਜਹਿੰ ਬਿਤ ਗੁਰ ਲਗਵਾਨ । 

ਪਿਖਿਲਿ ਅਰ ਹੋੜਿ ਭਾ _ਲਰਿਬੇ ਰਿ ਮਹਾਨ ॥੫੩॥ 

੪੨. ਤੇ ਰੀਅੱਦ ਗਰਜ ਨੰ ਵੈਗਾਰਨ। 

ਦੌਹਰਾ॥ ਸਨਮੁਖ ਭਯੋ ਨਬਾਬ ਜਥਿ ਬਹੁ ਸੈਨਾਂ ਮਰਿਵਾਇ।ਦਿਰਿਸ਼ਿਟ ਪਰਸ- 

ਪਰ ਪ੍ਰੇਰਿ ਤਬਿ ਪਿਖੇ ਰੂਪ ਦ੍ਰਗ ਲਾਇ ॥ ੧॥ ਚੌਪਈ ॥ ਕਰ ਧਨੁ; ਕਟ 
ਇਖਧੀ' ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ” । ਸਿਪਰ ਸਹਝ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਸਮ ਸ਼ੇਰ । ਬਡੇ ਪ੍ਰਤਾਪਵੈਤਿ 

ਪਿਖਿ ਕਰਿ ਕੈ । ਹਤਨਿ ਹੇਤ ਗਨ ਜਤਨ ਸਿਮਰਿਕੈ ॥ ੨॥ ਤੁਰੈਗ 

ਨਚਾਵਤਿ ਜੁਤਿ ਗਜਗਾਹਨਿ“ । ਸਿੱਖਨਿ ਕੋ ਚਾਹਤਿ ਅਵਿਗਾਹਨਿ” । 

ਵਾਂ੫ ਹਾਥ ਮਹਿ ਤੀਰ ਨਿਕਾਰਤਿ।ਐੱਚਿ ਕਾਨ ਲਗਿ ਬਲ ਕਰਿ ਮਾਰਤਿ 

॥ ੩॥ ਕੰਚਨਿ ਕੇਰ ਬਿਕੂਖਨ ਅੰਗ। ਜਬਰ ਜਵਾਹਰਿ ਜਰਤੀ ਸੈਗ । 

ਬਲੀ ਚਪਲ ਬਡ ਮੋਲ ਤੁਰੈਗ। ਠਹਿਰਤਿ ਨਹਿ ਬਰਕਤਿ ਬਿਚ ਜੈਗ” 
॥੪॥ ਤਿਮ ਦੋਨਹੁੰ ਖੱਤਰੀ ਚਲਿ ਆਏ । ਗੁਰੁ ਕੋ ਹੇਰਿ ਰਿਦੇ ਤਪੜ੩ਾਏ । 

ਤਿਨਹੁੰ ਬਿਲੋਕਤਿ ਸਤਿਗੁਰ ਬੋਲੋ।ਅਬਹਹ ਕਾਲ, ਪਲਟਾ ਪਿਤ ਕੋ ਲੇ” 

"ਦਲੋਚ ਹੋਕੇ । “ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ (ਲੜਨ ਲਈ) ਉਸ ਬਾਂ ਤੇ (ਹੋਰ) ਤੁਰਕ ਸੂਰਮੇ ਛੱਡ ਕੇ । 
ਤਹੁਥ ਵਿਚ ਧਨੁਖ, ਲੱਕ ਵਿਚ ਭੱਬ [8%, ਇਖ਼ੁਧੀ] । “ਤਲਵਾਰ । “ਦੋਖੋ ਇਸੇ ਰਾਸ ਦਾ 
'ਐਸੂ ੩੯ ਅੰਕ ੩੫ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਤਰ ਦਾ ਪੂਯਾਯ । ਝਹਲ ਚਲ ਪਾ ਦੇਣੀ । (ਅ ਭਾਵ) 
ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੈਂਘ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਸ ਜਾਵਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ । “ਫਿਕਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਰਕਢਾ 
ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਭਾਵ ਦਾਉਘਾਉ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਵਿਧਰ ਉਧਰ ਹੰਢਾ ਰਹਿੰਦ ਹੈ । "ਹੁਣ ਸਮਾ 
ਹ ਪਿੰਡੁ ਦੇ ਬਵਲਾ ਲੈ ਲੇ। 

੪ 



ਸਰੀ ਗਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੨੯੬੫) ਰਾਂਸਿ ੬ | ਸਸੂ ੪੨. 

॥੫॥ ਕਿਮ ਕਾਇਰ ਬਨਿ ਸਮੁਖ ਨ ਆਵਹੁ $ । ਰਚਿ ਉਪਾਧਿ ਬਡਿ 
ਤੁਰਕ ਹਨਾਵਹੁ।ਬੈਠਿ ਕਚਹਿਰੀ ਬਾਤਿ ਬਲਨੈ ਹੈਂ:-ਖਿਤ ਪਲਣਾ ਗਰ ਤੇ 
ਹਮ ਲੈਹੈਂ-॥੬॥ ਤੁਮ ਕਹਿਬੇ ਕਹੁ ਮਹਿਦ ਧਿਕਾਰੂ । ਨਹਿੰ ਢਿਗ ਹੋਵਤਿ 
ਜੈਗ ਮਾਰੂ'”। ਸੁਨਿ ਕਰਿ ਜਰੇ; ਜਰੇ ਨਹਿ ਬੈਨ । ਰਿਸ ਤੇ ਕਰੇ ਲਾਲ 
ਜੁਗ ਨੈਨ ॥ ੭ ॥ ਦੋਨਹੁੰ ਖੱਤ੍ਰੀ ਸਹੜ ਨਬਾਂਬ । ਚੈਚਲ ਕਰੇ ਤੁਰੰਗ 
ਸ਼ਤਾਬ । ਢੁਕੇਂ ਨਿਕਟਿ ਗੁਰੁ ਚਾਹਸਿ ਮਾਰਾ । ਚਾਂਪਨ ਮਹਿ ਕਰਿ ਬਾਨ 
ਸੈਚਾਰਾਂ॥੮0ਐੱਦਿ ਐਂਚਿ ਤੀਨਹੁੰ ਬਲ ਪੀਨ।ਸਤਿਗੁਰ ਸਨਮੁਖ ਛੋਰਨਿ 
ਕੀਨਿ । ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਹਯ ਚਪਲਾਵੈਂ । ਇਤ ਉਤ ਵੇਰਤਿ ਅੰਗ 
ਬਚਾਵੈਂ ॥ ੯॥ ਅਪਨੇ ਧਨੁਖ ਕਣੌਰ ਸੋਭਾਰਾਂ । ਖਰ ਖਪਰਾਂ ਧਰਿ ਗੁਨ 
ਸੈਚਾਰ/ । ਤਾਨ ਕਾਨ ਲਗਿ ਮਾਰਸਿ ਬਾਨਾਂ । ਗਯੋ ਬੇਗ ਜੁਤਿ" ਸਰਪ 
ਸਮਲੀ॥ ₹੦॥ ਰੱਕਨਦੈਂਦ ਯੋਤਾਕ ਜ਼ਲਾਵਾ। ਸ਼ ਹਲ ਗਜ ਫੁਰੈਗ ਕੇ 
ਘਾਵਾਂ। ਉਛਰਤਿ ਕੀ ਛਾਤੀ ਬਿਧਿ ਗਇਊ । ਪਾਛਲ ਦਿਸ਼ਾ ਪਾਰ ਸਰ 
ਭਇਊ" ॥ ੧੧ ॥ ਗਿਰਯੋ ਉਥਲ ਅਸੁ ਹੇਰਤਿ ਖਰੇ । ਖਾਨ ਬਾਨ ਕੀ 
ਸਿਵਤੀ ਕਰੇਂਮੋ ਸਰ ਕੀ ਏਤੀ ਨਹਿ ਮਾਰਿ । ਪਰੜੋ ਪਾਰ ਹਯ ਕੋ ਧਰਿ 
ਭਾਰਿ!” ॥੧੨॥ ਰਤਨਚੈਦ ਗਿਰ ਪਰਜੋ ਸੰਭਾਰਾ । ਕਰਮਚੌਂਦ ਤਬਿ ਭਯੋ 
ਅਗਾਰਾ । ਹਤਜੋ ਤੀਰ ਗੁਰੁ ਕੇ ਹਯ ਲਾਗਾਂ । ਘਾਵ ਗ੍ਰੀਵ ਮਹਿ ਗਿਰਯੋ ਨ 
ਆਗਾ? ॥ ੧੩॥ ਐੱਚਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੀਰ ਨਿਕਾਰਾ । ਹਯ ਛੇਰਜੋ ਜਿਸ ਮਹਿ 
ਬਲ ਭਾਰਾ । ਪ੍ਰਥਮ ਸਮਾਨ ਉਠਜੋ ਕਰਿ ਛਾਲ । ਜਾਤਿ ਗ੍ਰੀਵ ਤੇਂ ਜੁਧਰ 
ਬਿਸਾਲ ॥ ੧੪ ॥ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਰਿਸਿ ਉਪਜੀ ਮਹਾਂ। ਨਿਜ ਵਾਹਨ ਕੇ 
ਸ਼੍ਰੋਣਤ ਲਹਾ। ਧਨੁਖ ਸਿਕੰਧ ਧਰਯੋ ਤਿਸ ਕਾਲਾ । ਐੱਚਕੋ ਤੂਰਨ ਖੜਗ 
ਕਰਾਲਾ ॥ ੧੫ ॥ ਦੜਬੜਾਇ ਘੋਗਾ ਤਬਿ ਛੇਰਾ। ਕਰਮਚੰਦ ਕੌ ਤਤਛਿਨ 
ਘੇਰਾਂ। ਦਾਰੁਨ ਗੁਰ ਸਰੂਪ ਜਥਿ ਹੇਰਾ। ਜੀਵਨ ਤੇ ਨਿਰਾਸ ਤਿਸ ਬੇਰਾਂ 
॥੧੬॥ ਪ੍ਰੇਰਿ ਤੁਰੈਗ ਸਿਪਰ ਗਹਿ ਹਾਥ । ਖੈੱਚਕੋ ਖੜਗ ਕੋਪ ਕੇ ਸਾਥ। 

ਪਰ੍ਕਿਉਂਕਿ) ਨੈਗ ਵਿਚ ਤਾਂ ਨੌੜੇ ਨਹੀ` ਢਕਦੇ ਹੈ । ”ਮੇਲਕੇ । “ਚਿੱਲੇ ਵਿਚ ਜੋੜਿਆਂ 
“ਵੇਗ ਨਾਲ । “(ਘੋੜੇ ਦੀ) ਛਤੀ ਵਿੰਨ੍ਹਕੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਜਾ ਨਿਕਲਿਆ ! “(ਅਬਦੁਲ) 
ਖਾਂ (ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਲਨਏ) ਬਾਣ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਨ ਲਗ ਧਿਆ ਗਿ....“ਪੋੜੇ ਦੀ ਗਿੱਢੀ 
ਦੇ ਅੱਗੇ ਜ਼ਖਮ ਤਾਂ ਹੋਗਿਆ/ ਪਰ ਘੋੜਾ ਢੱਠਾ ਨਾ। #ਪ।=ਜਗਾਰਾ । 



ਸਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੨੯੬੬) ਗਾਸਿ ੬ । ਅੱਸੂ ੪੨, 

ਗੁਰੁ ਨੇ ਫਿਰ ਚੌਗਿਰਦ ਦਬਾਯੋ । ਜਾਨਜੋ ਤਬੈ ਕਾਲ ਨਿਯਰਾਯੋਂ ॥੧੭॥ 

ਰਤਨਚੈਦ ਅਰੁ ਬਲੀ ਨਬਾਬ । ਕੀਨਸਿ ਤਿਨ ਤੇ ਪ੍ਰਿਥਕ ਸ਼ਿਤਾਬ” । 

ਬਲਿ ਕਰਿ ਗੁਰ ਨੋ ਖੜਗ ਪ੍ਰਹਾਰਾ । ਕਰੀ ਸਿਪਰ ਆਗੈ ਭਿਸ ਬਾਰਾਂ॥ 

੧੮॥ ਜਬਹਿ ਵਾਰ ਤੇ ਅੰਗ ਬਚਾਵਾ । ਤਬਿ ਤੁਰੈਗ ਸਿਰ ਕਾਰਿ ਗਿਰਾਵ॥ 

ਗਿਰ ਕਰਿ ਕਰਮ ਚੋਦ ਹੁਇ ਖਰਜੋ। ਰਤਨਚੋਦ ਢਿਗ ਆਵਨਿ ਕਰਮ 

॥ ੧੯॥ ਦੋਨਹੁ ਬਿਨ ਹਯ ਤੇ ਹੁਇ ਖਰੇ । ਪਿਖਿ ਨਬਾਬ ਆਯਹੁ ਰਿਸਿ 

ਧਰੇ । ਤੀਨਹੁੰ ਤੀਰ ਚਲਾਵਤਿ ਆਗੇ । ਗੁਰੁ ਤੁਰੈਗ ਕੈ ਬਹੁਤੇ ਲਾਗੇ ॥ 

੨੦ ॥ ਅੰਗ ਅੰਗ ਬੀਧਜੋ ਜਿਸ ਕੇਰਾ । ਰਿਸ ਧਰਿ ਗੁਰੁ ਨਬਾਬ ਕੋ ਹੇਰ॥ 

ਖਰ ਖਪਰਾਂ ਧਨ ਐੱਚ ਚਲਾਯੋ । ਗਯੋ ਬੇਗ ਤੇ ਜਨੁ ਅਹਿ ਧਾਯੋ ॥੨੧॥ 

ਬਿਚਰਤਿ ਸਬੇ ਕੌ ਹਯ ਭਾਰਾ । ਲਗਜੋ ਜਾਇ ਤਿਹ ਭਾਲ ਮੜਾਰਾ। ਦੜ 

ਅਵਿਨੀ ਪਰ ਗਿਰਜੋ ਤਰੇਗ । ਖਰੋ ਨਬਾਬ ਸੈਭਾਰਮੋ ਅੰਗ ॥ ੨੨ ॥ ਤਬਿ 

ਭੀਨਹੁੰ ਕੇ ਰਿਸ ਬਹੁ ਛਾਈ । ਚਹਤਿ-ਗੁਰੂ ਕੌ ਹਯ ਦੇ ਘਾਈ-। ਜੋਰਿ 

ਜੋਰਿ ਤੀਨਹੁ ਸਰ ਮਾਰੇ।ਬੀਧੇ ਅੰਗ ਤੁਰੰਗਮ ਸਾਰੇ॥੨੩॥ਤਬਿ ਤੀਨਹੁੰ ਤੇ 

ਛਟਿ ਕਰਿ ਤੀਰ । ਲਗੇ ਭਾਲ ਹਯ ਕੇ ਬਢਿ” ਪੀਰ । ਗਿਰਿ ਧਰਨੀ ਪਰ 
ਸੁਰਗ! ਸਿਧਾਰਾਂ । ਗੁਰ ਤਰ ਰਹਜੋ ਭਾਗ ਜਿਸ ਭਾਰਾਂ ॥ ੨੪ ॥ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ- 
ਗੋਵਿੰਦ ਬਡਿ ਬਲ ਜੋਧਾ । ਪਦ ਕੇ ਭਾਰ ਖਰੋ ਉਰ ਕ੍ਰੋਧਾ। ਮਨੋ ਦਾਹਬੇ 
ਜਗਤ ਅਸ਼ੇਖ਼" । ਬਨਜੋ ਰੁੱਦ੍ ਕੌ ਰੁੱਦ੍ਰਹਿ ਬੇਖ” ॥ ੨੫॥ ਬਿਧੀਚੇਦ 
ਆਦਿਕ ਭਟ ਭਾਰੇ । ਲਰਤਿ ਤੁਰਕ ਕੁਛ ਅੰਤਰ ਧਾਰੇਂ'। ਲਖਜੋ ਨ, ਗੁਰੁ 
ਕੋ ਹਯ ਮਰਿ ਗਯੋ । ਰਕੇ ਤਿਸੀ ਦਿਸ਼ਿ ਰਣ ਬਹੁ ਕਿਯੋ ॥ ੨੬॥ ਕੁਛਕ 
ਭਿਮਰ ਜਗ ਪਸਰਨਿ ਲਾਗਜੋ । ਅਬਜੋ ਸੂਰ, ਸੂਰਨਿ ਰਿਸਿ ਜਾਗਜੋ।ਉਤ 
ਨਵਾਬ ਜੁਤਿ ਚਾਹਤਿ ਸਾਰੇ-ਨਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰਥਮ ਲੈਹਿੰ ਗੁਰੁ ਮਾਰੇਂ-॥ ੨੭ ॥ 
ਇਤ ਸਤਿਗੁਰੁ ਉਰ ਇਹ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ।-ਪ੍ਰਥਮ ਤਿਸਰ ਤੇ ਰਿਪੁਨਿ 
ਬਿਨਾਸ਼ਾ।ਹਤਿ ਕੈ ਸ਼ੱਤ ਚਿੰਤ ਕੌ ਖੋਇ, ਰੈਨ ਬਿਖੈ ਸੁਖ ਸੋਂ ਪੁਨ ਸੋਇੰ-॥ 
੨੮॥ ਦੁਨਹਨਿ ਕੀ ̀ਸੈਨਾਂ ਉਤਿ ਲਰੇ। ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਪ੍ਰਹਾਰਤਿ ਮਾਰਤਿ ਮਰੈਂ । 
"(ਰਤਨ ਦੰਦ ਤੇ ਨਬਾਬ) ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਨਾਲ (ਉਸਨੂੰ) ਨਿਖੇੜ ਲਿਆਂ । "ਵਧੀ । =ੰਸਾੜਨੇ 
ਲਈ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ । “ਜੱਦ ਦਾ ਭਗਨਕ ਰੂਪ ਬਣ ਗਿਆਂ ਹੈ । “ਤੁਰਕਾਂ ਨਾਲ ਲੜੰਦੇ 
ਸਨ (ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ) ਕੁਛ ਫਰਕ ਤੇ । 

#ਪਸ਼=ਮਾਰਿ ਖ਼ਾਰਿ ਐਸੇ ਕਹਿ ਆਯੋ । ਗੁਰ ਨੇ ਫਿਰ ਚੌਗਿਰਦ ਦੁਬਾਯੋ | 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ! (੨੯੬੭) ਰਾਸਿ ੬ । ਅੰਜੂ ੪੨, 

ਇਤ ਸੈਨਾ ਕੇ ਮੁਖਿ ਸਿਰਦਾਰ । ਮਾਚਯੋ ਜੈਂਗ ਮਹਾਂ ਬਿਕਰਾਰ ॥ ੨੯॥ 
ਤਬਿ ਤੀਨਹੁੰ ਨੇ ਰਿਦੇ ਬਿਚਾਰੇ । ਮਿਲਿ ਆਪਸ ਮਹਿ ਬਾਕ ਉਚਾਰੇ । 
“ਕਰਨੀ ਬਿਲਮ ਨ ਆਛੀ ਹਮੈਂ । ਗੁਰੁ ਇਕ, ਹਮ ਤੀਨਹੁੰ ਇਹ ਸਸੈ' 
॥ ੩੦॥ ਕਰਹੁ ਨੇਰ ਕੌ ਖੜਗ। ਪ੍ਰਹਾਰਹੁ । ਗੁਰ ਕੇ ਅੰਗ ਤੁਰਤ ਕਟਿ 
ਬਾਰਹੁ । ਨਾਂਹਿਤ ਘੇਰ ਗਹਹੁ ਗੁਰੁ ਜੀਵਤਿ । ਤਬਿ ਮੁਰਾਦ ਪੂਰਨਿ ਤੁਮ 
ਬੀਵਤਿ? ॥ ੩੧ ॥ ਰਤਨ ਚੋਦ ਤੇ ਸੁਨਿ ਇਮ ਕਾਨ । ਗਮਨਜੋ' ਸੂਬਾ 
ਬਨਿ ਸਵਧਾਨ । ਦੋਨਹੁੰ ਖੱਤ੍ਰੀ ਲੇ ਨਿਜ ਸਾਬ। ਭਏ ਅੱਗੂ ਗਹਿ ਢਾਲਨਿ 
ਹਾਬ॥੩੨॥ ਨਿਕਟਿ ਆਨਿ ਗੁਰੁ ਕੌ ਬੰਗਾਰਜੋ । 'ਤੈੱ' ਬਹੁ ਲਸ਼ਕਰ ਤੁਰ- 
ਕਨਿ ਮਾਰਜੋ। ਪ੍ਰਥਮ ਛਿਨਾਇ ਬਾਜ਼ ਕੋ ਆਨਾ । ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਹੁ ਤੇ ਡਰ 
ਉਰ ਮਾਨ ॥ ੩੩ ॥ ਅਬਿ ਭੀ ਨਿਰਕੈ ਕਾਰਜ ਕੀਨਾ । ਕਰਜੋ ਜੁੱਧ ਕ੍ਛ 
ਬਲ ਨਹਿ ਦੀਨਾ" । ਘਨੇ ਸੁਭਟ ਕੇ ਪ੍ਰਾਨ ਬਿਦਾਰੇ। ਅਬਿ ਆਯੋ ਹੈ' ਅੱਗ 
ਹਮਾਰੇ॥ ੩੪ ॥ ਲੇ ਸਭਿ ਕੌ ਪਲਣਾ ਤੁਵ ਮਾਰਿ । ਤਬਿ ਸੁਪਤਹਿੰਗੇ ਲਾਤ 
ਕਹਿ ਲਹਿ ਬਲ ਸਕ ਸਾਚ ਮਰਿ ਲਹਿ 
ਕਾਦੇ?॥੩੫॥ ਪ੍ਰਥਮ ਮਰੇ ਤਿਨ ਪਲਟਾ ਲੇਤਿ । ਅਥਿ ਤੂੰ ਮਰਿ ਜੈਹੈ' 
ਥੇਤਿ । ਕੌ ਪਲਟਾਂ ਲੈ ਹੈ ਪੁਨ ਤੇਰੇਨਿਦੈ ਸੜ ਸੋ ਮਰਿਵਾਇ ਅਗੇਰੋ।੩੬॥ 
ਜਿਸ ਮਗ ਮਹਿੰ ਅਗਲੇ ਚਲਿ ਗਏ। ਸੋ ਨਹਿ ਬੈਦ ਭਯੋ, ਪਰਗਣਏ'।ਤਰੁ- 
ਕਨਿ ਜਰ੍ਹਾਂ ਉਖੇਰਨਹਾਰ । ਮੁਝ ਕੋ ਜਾਨੋਂ ਬਲੀ ਉਦਾਰ ॥ ੩੭ ॥ ਤੁਮ 
ਤੀਨੋਂ, ਮੈਂ ਏਕਲ ਖਰੋ । ਲਰੋ ਮਰੋ ਕੁਛ ਤ੍ਰਾਸ ਨ ਕਰੋ । ਅਬਿ ਇਹ ਜੁੱਧ 
ਮੂਲ ਉਪਜਾਯੋ' ।ਸਨੇ ਸਨੋ ਜਗ ਮੈ ਵਧਿ ਜਾਯੋ ॥ ੩੮ ॥ ਹਮਰੇ ਸਿੱਖ 
ਸਦਾ ਬਲ ਮੈਗ। ਤੁਰਕਨਿ ਸਾਥ ਕਰਹਿੰ ਬਡ ਜੋਗ। ਛੀਨਹਿੰ ਰਾਜ ਤੋਜ 
ਹਮ ਸਾਰੇ । ਕਹਾਂ ਬਾਜ ਕੀ ਬਾਤ ਉਚਾਰੇ! ॥ ੩੯॥ ਅਬਦੁਲ ਖਾਨ 
ਦਿਖਾਵਨਿ ਹੇਤੁ । ਕਰਮ ਚੋਦ ਹੁਇ ਸਨਮੁਖ ਖੇਤ । ਢਾਲ ਖੜਗ। ਦੋਨਹੁੰ 
ਕਰ ਧਾਰੇ । ਫਾਂਧਿ ਚਰਨ ਸੋਂ ਗੁਰੁ ਲਲਕਾਰੇ॥ ੪੦ ॥ਬਨਿ ਸੁਚੇਤ ਅਥਿ 
ਮੈਂ ਤੁਜ ਮਾਰੋਂ । ਪਿਤ ਹਤਿ ਕੋ ਰਿਠ ਸਕਲ ਉਤਾਰੋਂ । ਚੇਦੁ ਕੋ ਸੁਤ 
ਸੋਕਹੁ ਜਾਨ । ਪਿਤ ਪਲਟੇ ਹਿਤ ਤੁਮ ਕਿਯ ਹਾਨਿ“॥ ੪੧॥ ਤੈਸੀ ਬਨੀ 
ਬਾਡ ਮੁਹਿ ਆਇ । ਐਸੋ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਕਬਿ ਪਾਇ । ਕਰਭਿ ਪ੍ਰਤੀਖਨਿ 
3ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ (ਸਾਡਾ) ਬਲ । "ਖੁਲ੍ਹਾ ਪਿਆ ਹੈ । "ਇਹ ਮੁੱਢ ਜੁੱਧ ਹੈ (ਹੇਰ ਜੁੱਧ ਆਗੈਂ ਵਧ 
“ਵਧਕੇ ਹੋਣੇ ਹਨ) । ਮੈਨੂੰ । (ਆਪਣੇ) ਪਿਤਾ ਦੇ ਬਦਲੇ ਲਈ ਤੁਸਾਂ (ਮੋਰਾ ਪਿਤਾ)ਮਾਰਿਆ ਸੰ। 



ਇੰ ਗੁਰ ਪੁਤਾਪ ਹਜ । (੨੯੬੮) ਰਾਸਿ ੬ । ਸੰ ੪੩. 
ਪਰਾਪਤਿ ਹੋਵ” । ਇਮ ਕਹ ਉਛਰਤਿ ਕੌ ਗਰ ਜੋਵਾ ॥ ੪੨॥ 
ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਰੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਜ੍ਰਿੰਝ ਖਸਟਮ ਰਾਸ “ਜੋਗ ਪਸੇਗ' ਬਰਨਨੇ ਨਾਮ ਦੇ ਇ ਚੱਤਵਾਰਿੰਸਤੀ ਅੰਸੂ ॥ ੬੨ ॥ 

੪੩. [ਅਬਦਲਖਾਂ ਆਦਿ ਮਾਹੇਗਏ। ਜੋਗ ਫਤਹ]। 
ਦੋਹਰਾ ॥ ਜਬਹਿ ਚੋਦ ਨੌਦਨ ਭਯੋ ਗੁਰ ਕੇ ਸਨਮੁਖ ਆਇ ।ਰਤਨ ਚੋਦ 
ਸੂਬਾ ਦੁਉ ਆਏ ਤਿਸ ਪਿਛਵਾਇ ॥ ੧॥ ਕੌਪਈ ॥ ਖੜਗ ਉਭਾਰਿ ਗੁਰੂ 
ਪਰ ਆਯੋ ।ਕਰਿ ਬਾਹਨ ਬਲ ਤਬਹਿ ਚਲਾਯੋ ।ਸਿਰ ਪਰ ਆਵਤਿ ਵਾਰ 
ਨਿਹਾਰਾ । ਸਤਿਗੁਰ ਢਾਲਾ ਤੁਰਤ ਸੈਭਾਰ ॥ ੨ ॥ਲਿਯੋ ਵਾਰ ਤਿਰ 
ਰੋਕ੍ਯੋ ਆਗਾ"ਫੂਲਨਿ ਲਾਗਿ ਚਿਠਗ ਗਨ ਜਾਗਾ”। ਪੁਨ ਸਤਿਗੁਰੁ ਕੁਛ 
ਫਾਂਦਨ ਕਰਿ ਕੈ । ਬਾਮ ਹਾਥ ਤੇ ਬਲ ਸੈਭਰਿ ਕੈ ॥ ੩ ॥ ਦੂਸਰ ਵਾਰ 
ਪ੍ਰਹਾਰਤਿ ਜਾਨਾ । ਹਤੀ ਬਦਨ ਪਰ ਸਿਪਰ ਮਹਾਨਾ। ਗਿਰੜੋ ਧਰਾ ਪਰ 
ਮੁਰਛਾਂ ਪਾਈ । ਕੌ ਸਹਿ ਸਕਹਿ, ਬਿਰਹਿ ਅਗੁਵਾਈ”॥੪॥ ਰਤਨ ਚੈਦ 
ਦਿਢ ਦੂਜੀ ਓਰ । ਖੜਗ ਉਭਾਰਿ ਆਇ ਕਰਿ ਜੋਰ ।ਨਟ ਜਿਮ ਵਾਂਦਤਿ 
ਆਨਿ_ਚਲਾਯੋ । ਗੁਰੁ ਟਰਿ ਬਾਏ' ਵਾਰ ਬਚਾਯੋ॥ ੫॥ ਉਪਰ ਕੌ 
ਉਛਰਤਿ ਪੁਨ ਆਵਾ । ਦੁਤਿਯ ਵਾਰ ਕੋ ਚਹਤਿ ਚਲਾਵਾ । ਤਾਵਤ ਸ਼ੀਘ੍ਰ 
ਧਾਰ” ਗੁਰ ਸਾਚਾਂ । ਕਾਢ ਕਮਰ ਤੇ ਹਤਿਸਿ ਤਮਾਚਾ॥ ੬॥ ਕਿਸੂ ਵਿਲਾ- 
ਇਤ ਤੇ ਸਿਖ ਲਜਾਯੋ । ਬਚਹਿ ਨ ਕਰੋਂ ਹੈ ਜਿਹ ਨਰ ਖਾਯੋ। ਰਤਨ 
ਚੋਦ ਕੇ ਲਾਗਸਿ ਛਾਂਤੀ। ਉਛਰਤਿ ਉਚੋਂ _ਅਵਨਿ ਪਪਖਾਤੀ“॥੭ ॥ 
ਉਗਲਤਿ ਸ਼੍ਰੋਠਤ ਬਦਨ ਪਸਾਰੇ । ਪ੍ਰਾਣ ਗਏ, ਨਹਿੰ ਹਾਇ ਉਚਾਰੇ । 
ਅਬਦੁਲਖਾਨ ਵਿਲੋਕਤਿ ਕ੍ਰੋਧਾ । ਜਾਨਜੋ ਰਿਦੇ-ਗੁਰੂ ਬਡਿ ਜੋਧਾ=॥ ੮ ॥ 
ਵਾਂਦਤਿ ਲਲਕਾਰਤਿ ਮੁਖ ਬੋਲਾ । ਖਰੇ ਰਹੋ, ਨਹਿ ਕੀਜਹਿ ਓਲ£”। 
ਕਹੇ ਤਾਂਹਿ ਕੇ ਸਿਪਰ ਜਿ ਹਾਥ। ਪਾਇ ਸਿਕੰਧ ਸ਼ੀਪ੍ਤਾ ਸਾਥ॥ ੯॥ 
ਨਾਂਗੋ ਖੜਗ ਗਹੇ ਗੁਰੁ ਵਿਰੈਂ। ਇਤ ਉਤ ਦਾਵ ਤਾਕਬੋ ਕਰੇ' । ਪੁਨ ਗੋ 
ਮੂੜ੍ਰਾਕਾਰ ਵਿਰੇਤੇ” । ਸਮੁਖ ਪਰਾਂ ਮੁਖ ਕਬਿ ਬਿਚਰੌਤੇ” ॥ ੧੦ ॥ ਪਟੇ- 
ਬਾਜ਼ੇ ਬਿੱਦਕਾ ਅੱਭਕਾਸ । ਅਬਦੁਲਖਾਂ ਬਹੁ ਕਰਤਿ ਉਪਾਸ। ਜਿਮ ਗੁਰੁ 
ਕਰਤਿ ਖਾਨ ਡਿਮ ਕਰੈ । ਖਾਨ ਕਰਤਿ ਜਿਮ ਗੁਰੁ ਤਿਮ ਵਿਰੈਂ ॥੧੧॥ 
"ਫਾਰ ਦਾ ਅੱਗ।"ਢਾਲ ਦਿਆਂ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਕੇ ਚਿਣਗਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ।ਆਂਗੇ ਠਹਿਰਕੇ/"ਛੇਤੀ 
ਕਰਕੇ । “ਉੱਚਾ ਉੱਛਲਦਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ । <ਕੋਈ ਓਟ ਨਾ ਕਰ ਲੈਣੀ । ? 'ਬਲਦ 
ਮੂਤਨੀ ੧੪੧੪ ਵਾਂਗ ਫਿਰਦ ਹਨ ,। ਦਕਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਦੋ ਪ੍ਰਰਾ (ਟੇਢਾ) ਮੁੰਹ ਕਰਕੇ 
ਵਿਚਰਦੇ ਹਨ। ੯ਅਬਦੁਲ ਖਾਂ ਪਦੇਬਾਫ਼ੀ ਦੀ ਵਿੱਦਯਾ ਦਾ ਅੱਭਜਾਸ ਤੇ (ਉਪਾਸ=)` ਤੀਰੰਦਾਜ਼ੀ 

` ਢਾ ਐਂਭਜਾਸ ਬਹੂਤ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ (ਪਹਿਲੀ ਊਮਰੇ) । [ਸੈਸ:, ਉਪਸਨ=ਤੀਰਅੰਦਾਜ਼ੀ ।੍] 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਖੁਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੨੯੬੮੯) ਰਾਸ ੬ । ਅਸ ੪੩, 
ਦਉ ਚਹਤ ਹੈਂ ਵਾਰ ਚਲਾਯੋ।ਜੈ ਹੋਵਨਿ ਦੋਨਹੁ ਮਨ ਭਾਯੋ।ਸੈਨਾਂ ਦੌਨਹੁ 
ਕੇ ਮੁਖਿ ਅਹੈ" । ਦੋਨਹੁੰ ਦਾਵ ਖੜਗ ਨਿਰਬਹੈ' ॥ ੧੨॥ ਓਟ ਸਿਪਰ 
ਕੀ ਦੋਨਹੁੰ ਤਯਾਗੀ । ਦੋਨਹੁੰ ਬੀਰ ਬੀਰ ਰਸ ਪਾਗੀ । ਦੋਨਹੁ ਸ਼ਸਤ੍ਨਿ 
ਬਿੱਦਕਾ ਕਰਤਾ । ਲਰਨ ਹਟਨਿ ਕੇ ਦੋਨਹੁੰ ਭਰਤ ॥ ੧੩ ॥ 
ਦੋਨਹੁਂ ਬੈਕੇ ਬੀਰ ਜੁਝਾਰੇ । ਦੋਨਹੁ ਅਰੇ ਮਰਨਿ ਕੈ ਮਾਰੇ”। ਦੋਨਹੁੰ ਕੇ 
ਬਹੁ ਭਾ ਉਤਸਾਹੂ । ਦੋਨਹੁੰ ਅਰੁਣ ਬਰਣ ਰਨ ਮਾਂਹੁ ॥ ੧੪ ॥ ਦੌਨਹੁਂ 
ਕਰਹਿ ਵਾਰ ਕੋ ਨਾਨਾ । ਦੋਨਹੁੰ ਧਰਹਿ ਆਵਨੋ ਜਾਨਾ” । ਗੁਰ ਕੋ ਰਣ 
ਲਖਿ ਸੁਰ ਸਮੁਦਾਏ । ਉਤਲਾਵਤਿ ਅਵਿਲੋਕਨਿ ਆਏ ॥ ₹੫॥ ਬਿਰੇ 
ਗਗਨ ਮਹਿ ਹੇਰਤਿ ਜੁੱਧਾ। ਦੋਨਹੁ ਬੀਰ ਭਰੇ ਉਰ ਕੁੱਧਾ । ਕਬਟੇ ਖਾਨ 
ਗੁਰੁ ਉਪਰ ਆਵੈ। ਕਬਹੁ ਖਾਨ ਪਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੁ ਜਾਵੇਂ ੧੬॥ ਕਬਿ ਬਾਵੈਂ 
ਨਿਕਸਹਿ ਕਬਿ ਦਾਏਂ । ਬਿਚਰਤਿ ਉਛਰਤਿ ਖੜਗ ਉਠਾਏ । ਅਬਦੁਲ 
ਖਾਂ ਤਬਿ ਵਾਰ ਪ੍ਰਹਾਰਾਂ । ਖੜਗ ਅੱਗ ਕਰਿ ਗੁਰੂ ਸਹਾਰਾ ॥ ₹੭ ॥ ਬਹਰ 
ਹਫਯੋ ਲਖਿ ਛੂਛੋ ਵਾਰਿ । ਸਤਿਗੁਰੁ ਵਾਂਦਤਿ ਹਾਥ ਉਭਾਰਿ । ਉਦੇ ਬੋਲਿ 
ਕਰਯੋ ਰਿਪੁ ਡਾਟਨਿ“। ਤਕਯੋ ਤਰੇ ਕੋ ਜੈਘਨ ਕਾਟਨਿ₹॥ ੧੮ ॥ 
ਜਾਨਯੋ ਖਾਨ ਸੁ ਭਰੇ ਪ੍ਰਹਾਰਹਿੰ” । ਵਾਰ ਬਚਾਵਨਿ ਹਿਤ ਸੈਂਭਾਰਹਿ। ਤਰੇ 
ਜੇਘ ਦਿਸ਼ਿ ਜਥਿ ਬਿਰਮਾਯੋ। ਕਰਿ ਬਲ ਕੌ ਗੁਰੁ ਖੜਗ ਚਲਾਯੋ ॥੧੯॥ 
ਤਰੇ ਬਚਾਵਤਿ ਮੂਰਖ ਰਹਮੋ । ਚੈਦ੍ਹਾਸ ਗ੍ਰੀਵਾ ਪਰ ਬਹਯੋ । ਤਤਛਿਨ 
ਧਰ ਤੇ ਸੀਸ ਉਤਾਰਾ । ਬਹੀ ਸਾਫ ਬਹੁ ਤੀਖਨ ਧਾਰ ॥ ੨੦ ॥ ਚਕ ਪਰ 
ਬਾਸਨ ਕਰਿ ਜਿਮ ੜਯਾਰੂ। ਤੁਰਨ ਲੋਤਿ ਕੁਲਾਲ ਉਤਾਰੂਗਨ ਸਾਬਨ 
ਮਹਿੰ ਅਯ ਕੀ ਤਾਰੇ" । ਜਿਮ ਪਰਹਾਰ ਕਰਿ ਕੁਛਕ ਉਤਾਰੇ ॥ ੨੧ ॥ 
ਸਾਖਾ"'ਮਨੇਂ ਪਾਕ ਫਲ ਰਹਜੋ ।ਗਿਰਜੋ ਸਬੇਗ ਬਾਯੁ ਕੇ ਬਹਨੋ।ਤਿਮ ਸਿਰ 
ਗਿਰਿਰਾ ਅਬਦੁਲ ਖਾਨ । ਲੋਚਨ ਪਸਰੇ ਰਹੇ ਮਹਾਨ ॥ ੨੨ ॥ ਮਨ ਹੋ 
ਗਾਜ ਨੇ ਮੰਡਪ ਡਾਰ”। ਕੈ ਭੁਚਾਲ ਤੇ ਗਿਰਜੋ ਮਨਾਰਾ। ਸ਼ੀ ਹਰਿਗੋਵਿੰਦ 
`'ਮੁਬੀਏ ਹਨ । "ਪੂਬੀਨ [ਸੈਂਸਅਭਰਤ:=ਨਾਟਕ ਕਰਤਾ ] (ਅ) ਮਾਲਕ ਹਨ 1 [ਸੰਸ:,ਭਰ੍ਤ੍ਰੀ= 
ਮਾਲਕ]ਝਮਰਨ ਯਾ ਮਾਰਨ ਲਈ । £ਵਧਣਾ ਤੇ ਹਟਣਾ,“ਵੇਰੀ ਨੂੰ ਡਾਂਟਿਆਂ । “(ਮਾਨੋ ਖਾਨ 
ਦੀਆੰ) ਜੋਘਾਂ ਕੱਟਣ ਲਈ (ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ) ਦੇਠਾਂ ਨੂੰ ਤੱਕਿਆ । ?ਹੇਠੋਂ ਹੀ ਮਾਰਨਗੇ। "ਹੇਠਾਂ 
ਲੇਤਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ (ਦੇ ਬਚਾਉ ਵਿਚ) ਜਦ (ਨਬਾਬ) ਪਰਚ ਗਿਆ ਭਾਵ ਲਗ ਗਿਆ । 
ਘੁਮਿਆਰ ਜਿਵੇ ਚੱਕ ਤੇ ਭਾਂਡਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਤੁਰਤ (ਤਾਗੇ ਨਾਲ਼ ਕੱਟਕੇ) ਉਤਾਰ ਲੈਦਾ 
ਹੈ । "ਸਾਬਨ ਦੇ ਦੇਂਕੇ ਵਿਚ ਲੌਹੇ ਦੀ ਤਾਰ । "ਟਾਹਣੀ ਨਾਲ । "ਰ੍ਰੰਬਦ ਭੇਗਿਆ ਹੈ । 



ਸ੍ਰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸ਼ੂਰਜ ! (੨੯੭੦) ਰਾਸਿ ੬ । ਅੰਸੂ ਬੇੜੇ, 

ਸ਼ੱਤ ਬਿਲੋਕਾ । ਪਰੋ ਪ੍ਰਿਥੀ ਪਰ ਪ੍ਰਾਨਨਿ ਫੋਕਾ'॥ ੨੩॥ ਭਾ ਪ੍ਰਬਿਤ ਤਮ 
ਤੋਮ ਕਰਾਲ/ । ਮ੍ਰਿਤਕ ਖਾਨ ਢਿਗ ਗੁਰੁ ਤਿਸ ਕਾਲ਼ਾ । “ਪਰਯੋ ਦ੍ਸ਼ਟ 
ਹਮ ਪਰ ਚਵਿ ਆਯੋ।ਤੁਰਕ ਮੂਢ ਮਤਿ ਚਿਤ ਗਰਬਾਯੋ ॥੨੪॥ ਜੈ ਸਤਿ- 
ਗੁਰ ਕੀ ਸਦਾ ਅਨੰਦਾ । ਕਹਜੋਂ ਜਬਹਿ ਸ਼ਰੋ ਹਰਿ ਗੋਵਿੰਦ। ਕਰਮਚੇਦ ਕੋ 
ਸੁਧਿ ਤਬਿ ਆਈ।ਜਬਿ ਗੁਰੁ ਗਿਰਾ ਸ਼੍ਵ੍ਨ ₹ ਸੁਨਿ ਪਾਈ॥੨੫॥“ਚਿਤਵਤਿ 
ਦਮ 'ਤ ਨਬਾਬ ਕੀ ਕਹੀਯਤਿ । ਰਤਨ ਚੈਦ ਕੀ ਸੁਧਿ ਨਹਿੰ ਲਹੀਯਤਿ”। 
ਮੈਂ ਢਿਗ ਪਰਯੋ,ਆਇਂ ਸਿਖ ਇਸਕੇ । ਹੇਰਤਿ ਹਤਹਿੰ ਸ਼ੱਤ ] ਲਖਿ,ਰਿਸਕੇ 
॥੨੬॥ ਅਬਿ ਇਹ ਏਕਲ ਹੈ ਮਮ ਤੀਗਲਰਭਿ ਰਹਜੋ ਬਹੁ ਸ਼੍ਰਮਤਿ ਸ- 
ਰੀਰ ਉਠਿ ਮੈਂ' ਹਤੋ ਮਹਾਂ ਜਸ ਪਾਉ' । ਸ਼ਾਹ ਸਮੀਪ ਸੁ ਜਾਇ ਸੁਨਾਊ' << 
॥ ੨੭ ॥ ਇਮ ਬਿਚਾਰਿ ਕਰਿ ਉਠਿ ਲਲਕਾਰ॥ “ਠਾਂਢੋਂ ਰਹੁ ! ਨਬਾਬ ਤੈਂ 
ਮਾਰਾ । ਨਿਜ ਕਰਤੂਤਨਿ ਕੋ ਵਲ ਲੀਜ।ਜਮ ਸਥਾਨ ਕੋ ਦੇਖਨਿ ਕੀਜੈ 
੨੮॥ ਤਨ ਦੀ ਕੇਰਾਂ । ਮਹਾਂ ਡ੍ਰੋਧ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੁ ਹੇਰਾ ।“ਅਬਿ ਲੋ 
ਜੀਵਤਿ ਹੈਂ ਰਣ ਮਾਂਹੀਊ।ਨਿਜ ਸੈਗਨਿ ਸੈਗ ਗਮਨਯੋਨਾਂਹੀਊ ॥੨੯॥ 
ਡੋਹਿ ਉਡੀਕਤਿ ਹੋਹਿ ਅਗਾਰੀ । ਕਿਮ ਬਿਲੰਬ ਤਿਨ ਪੀਛੇ ਧਾਰੀ । 
ਨਿਕਰਿ ਆਉ ਤਿਨ ਸਾਥ ਮਿਲਾਵੈਂ।ਬਹੁਰ ਇਕਾਕੀ ਜਮ ਪੁਰਿ ਜਾਵੈਂ”? 
॥੩੦॥ ਇਮ ਕਹਿਤੇ ਗੁਰੂ ਉਪਰ ਆਯੋ । ਨਾਂਗੋ ਚੈਦ੍ਹਾਸ ਚਮਕਾਯੋ।ਜਿਮ 
ਦੀਪਕ ਪਰ ਜਾਇ ਪਤੈਗ। ਕਰਹਿ ਬਿਨਾਸ਼ਨ ਅਪਨੇ ਅੰਗ ॥ ੩੧॥ 
ਮੂਰਖ ਜਾਇ ਨੇਰ ਤਬਿ ਠਾਨ॥ਸਤਿਗੁਰੁ । ਬੋਲੋ“ਬਨ ਸਵਧਾਨ॥ਕਰਿਲਿਹੁ 
ਵਾਰ ਪ੍ਰਥਮ ਬਲ ਧਰਿਕੈ । ਨਤੁ ਪਛੁਤੈ ਹੈ' ਪੀਛੈ ਮਰਿਕੈ”॥੩੨॥ ਸਨੜਿ 
ਪੂਣੀ ਤੋਂ ਖਾਲੀ । "ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਤੇ ਤੂੰਘਾ ਹੈਂ ਗਿਆਂ । [ਮੈਸ=ਸੇਮ=ਸਮੂਹ, 
ਬਹਤ । ਹਿੰਦੀ) ਤੈਮ] । “ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੋਲੇ । 9ਜੇ ਚੜ੍ਹ ਆਇਆ ਸੀ। (ਕਰਮ ਚੈਦ) ਚਿਤਵਦਾ 
ਹੈ ਕਿ ਨਬਾਬ ਦੀ ਮੌਤ ਕਹੀਜਾ ਰਹੀ ਹੈ;ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀਦੀ ਕਬਨੀ ਤੋਂ' ਕਰਮਚੈਦ ਨੇ 
ਨਵਾਬ ਮਰ ਗਿਆਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਤੇ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ) ਰਤਨ ਦੰਦ ਦਾ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੋ 
ਮੈਂ (ਨਵਾਬ ਦੇ) ਕੋਲ ਪਿਆ ਹੱ, ਇਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਆਉਣਗੇ. #ਬੜਾ ਬੱਕਿਆ (ਹੈ 
ਗੁਰੂ ਦਾ) ਸਰੀਰ । “ਪਿਛੋ' ਇਕੱਲਾ ਜਾਏਂਗਾ ਜਮਪੁਰੀ ਨੂੰ। _ਂਪਾ:-ਚਿਤਵਤਿ ਮ੍ਰਿਤ 
ਨਿਵਾਬ ਮਰਿ ਗ9-। ਕਰਮ ਚੰਦ ਚਿੰਤਤੁਰ ਭਯੋ=ਡਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮ ਦੈਦ ਲੇ ਗੁਰੂ 
ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਿਆਂ ਕਿ ਨਵਾਬ ਸਾਡੀ ਮੌਤ ਚਿਤਵਦਾ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ 
ਮਿ ਹੈ” ; ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਕਿ ਨਬਾਬ ਮਰ ਰਿਆ ਹੈ; ਉਸਨੂੰ 

| 



ਘੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸ਼ੂਰਜ । ( ੨੯੭੧ ) ਗਾਸਿ ੬ । ਅੰਸ੪੩, 
ਵਾਰ ਕੀਨਸਿ ਤਬਿ ਆਇ। ਸਿਰ ਕੋ ਕਿੋਂ ਸਿਕੌਂ੧ਧ ਤਕਾਇ। ਖੜਗ 
ਚਲਯਹ ਗੁਰ ਅਵਿਲੋਕਾ । ਅਪਨ ਖੜਗ ਪਰ ਤਿਸ ਕੋ ਰੋਕਾਂ ॥੩੩॥ 
ਰਿਸਤੇ ਬਲ ਤੇ ਤਿਨਹਿਪ੍ਰਹਾਰ। ਬਜਯੋ ਖੜਗ ਪਰ ਖੜਗ ਕਰਾਰਾ।ਦੋਨਹੁ 
ਫੁਫ ਧਰਾਂ ਪਰ ਪਰੇ । ਦੋਨਹੁੰ ਮੁਸ਼ਟ ਰਹੇ ਕਰ ਧਰੇ" ॥ ੩੪॥ ਪਿਖਿ ਸ਼੍ਰ 
ਹਰਿਗੋਵਿੰਦ ਬਿਚਾਰੇ ।-ਅਬਿ ਜਮਧਰ ਸੋ ਜੇ ਇਸ ਮਾਰੇਂ । ਸ਼ਸਤ੍ ਮੌਤ ਤੇ 
ਦੁਸ਼ਟਿ ਮਰੇ ਹੈ । ਯਾਂਤੇ ਹਾਬਨ ਸਾਬ ਹਤੇ ਹੈ ॥ ੩੫॥ ਇਹ ਭੀ ਖੁਰਯੋ 
ਨਿਰਾਯੁਧਾ' ਰਹੋ ।ਹਤਨਿ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਨਹਿੰ ਆਛੋ-ਲਹਮੋ। ਬਲ ਕਰਿ ਗਹੀ 
ਬਾਂਹੁ ਗੁਰੂ ਤਬੈ ।ਜਤਨ ਛੁਫਟਨਿ ਹਿਤ ਠਾਨਤਿ ਸਬੈ ॥ ੩੬॥ ਜਿਮ ਗਜ 
ਸੁੰਡ ਬਿਖੋ ਗੰਹਿਵਾਵੇ। ਬਹੁਰ ਅੰਗ ਨਿਜ ਸਸਾ ਛੁਡਾਵੈ”। ਜੋਰ ਮਰੋਰ ਤੋਰ 
ਕਰਿ ਰਹਜੋ । ਮੋਚਨਿ ਹਾਥ ਨ ਕ੍ਜੋਂਹੂੰ ਲਹ੧ੋ”॥ ੩੭॥ ਦੁਤਿਯ ਹਾਂਥ ਤੋਂ 
ਓਜ ਦਿਖਾਵਤਿ । ਸ਼ੇਰ ਅੰਕ ਜਜੋਂ ਮ੍ਰਿਗ ਉਤਲਾਵਤਿ“। ਤਬਿ ਸਤਿਗੁਰੁ 
ਗਹਿ ਕੈ ਕਰ ਦਾਏਂ ।ਅਲਪ ਭਾਰ ਲੇਖਿ ਲੀਨਿ ਉਠਾਏ ॥੩੮॥ ਕਰਮੋ 
ਭ੍ਰਮਾਵਨਿ ਕੇਤਿਕ ਵੇਹੇ । ਛਿਤ ਪਛਾਰ ਕਰਿ ਦੀਨਸਿ ਗੇਰੇ । ਫੂਫਿ ਗਯੋ 
ਸਿਰ) ਚੂਰਨ ਅੰਗ। ਤਨ ਕੀ ਸੈਧਿ ਛੁਟੀ ਸਰਬੈਗ“॥੩੯॥ ਇਮ ਬਿਨਾਸ 
ਗਨ ਕਰਿਕੌ । ਖੁਨ ਚਹੁੰਦਿਸ਼ਿ ਮਹਿੰ ਭਲੇ ਨਿਹਰਿਕੈਰਹਯੋ ਨ ਕੋਈ 
ਲਰਿਬੇ _ ਜੋਗ । ਹੁਤੇ ਜਿਯਤਿ ਕੁਛ, ਭਾਗੇ ਲੋਗ ॥੪੦॥ ਭਯੋ ਐਧੇਰਾ 

[ਫਿਨ ਪਗੈਜਹਿ ਕਹਿ ਤੁਰਕ ਤ੍ਰਾਸ ਕੋ ਧਰੈਂ। ਸੂਬਾ ਮਰਯੋ ਜਾਨਿ ਸਤਿ 
ਲੀਨੋ।ਜਿਯੜਿ ਸ਼ੇਖ਼ ਭਾਗੇ ਡਰ ਚੀਨੌ॥੪੧॥ _ਸਨੈ ਸਨੈ ਕਾਇਰ ਜਬਿ 
ਭਾਗੇ । ਬਿਧੀਆ ਦੇਖਤਿ ਨਹਿ ਰਿਪੁ ਆਂਗੇ। ਗੁਰੁ ਸੁਧਿ ਹਿਭ ਪਾਛੇ ਕਹੁ 
ਮੁਰਯੋ। ਸਨੈ ਸਨੈ ਆਵਤਿ ਹੈ ਤੁਰਜੋ ॥੪੨॥ ਇਤ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸ਼੍ਮ ਕੋ ਕੁਛ 
ਠਾਨਿ । ਬੈਠਿ ਗਏ ਤਿਸ ਹੀ ਰਣ ਥਾਨ । ਤੀਨਹੁਂ ਮਰੇ ਨਿਕਟਿ ਹੀ ਪਰੇ। 
ਤਿਨ ਕੇ ਬੀਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਿਰੇ ॥੪੩॥ ਅਵਿਨਿ ਗਗਨ ਮਹਿੰ ਭਮ ਬਿਸ- 
ਤਾਰਾ । ਨਹੀਂ ਨਿਕ/ਫ ਹੀ ਪਰਹਿ ਨਿਹਾਰਾਂ । ਚਲਨਿ ਤੁਵੈਗ ਸਕਲ 
ਹਟਿ ਰਗ । ਤੁਰਕ ਤ੍ਰਾਸ ਕਰਿ ਬੋਲਤਿ ਨਹੀ' ॥੪੪ ॥ ਹਟੇ । ਸਕਲ ਨਿਜ 
ਨਿਜ ਪਸਚਾਤ" । ਰੌਰਾ ਮਚੜਿ, ਭਯੋ ਸਭਿ ਸ਼ਾਂਤਿ । ਜਾਨਜੋ ਪਰੈ ਨਹੀਂ 
“ਦੇਵੇਂ ਮੁਠਾਂ ਹੱਥ ਵਿਚ ਫੜੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ । ”ਬੇਹਥਿਆਰਾ । ੧ਜਹਿਆ ਛੁਡਾਉਣਾ 
(ਚਾਹੇ) । “ਹੱਬਾੰ ਤੋਂ ਛੁੱਟਣਾ ਕਿਵੇ ਨਾ ਮਿਲਿਆ; ਭਾਂਵ ਛੁੱਟ ਨਾ ਸਕਿਆ । “ਸ਼ੇਰ ਦੀ 
ਜੱਫੀ ਵਿਚ ਜਿਵੇ' ਮਿਰਗ ਕਾਹਨਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ । $ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਾਹੇ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਜੋੜ ਛੁੱਟ ਗਏ 1 
"ਫੈਲ ਗਿਆ । “ਆਪੋ ਅਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਵੱਲ । 



ਪੂਤਾਂਪ ਸੂਰਜ । (੨੯੭੨) ਰਗੰਸ ੬ । ਅਸੂ ੪੪, _ 

ਰਿ ਤਤ । ਦੂਰਿ ਦੂਰਿ ਲੌ ਹਟਿ ਬਿਰ ਹੋਇ ॥੪੫॥ %੪ ਮੂ ਫੁਰ <ੜਾਪ ਸੁਰਜ 
ਦ੍ਰਿਏ ਬਸ਼ਟਮਿ ਰਾਂਸੇ ਅਬਦੁੱਲਖਾਨ ਰਤਨ ਦੇਦ ਕਦਮ ਦੈਦ ਵੱਧ' ਪ੍ਰਸੋਗ ਬਰਨਨੰ ਨਾਮ ਤੀਨ ਚੱਤਵਾਰਿੰਸਤੀ ਅੰਸੂ॥ ੪੩ ॥ 

੪੪. ਯੁੱਧ ਫਤਹ । ਲੋਬ ਦੀ ਮੈਗਾਲ|। 
ਦੋਹਰਾ ॥ ਬਿ੍ਧੀਚੈਦ ਤੇ ਪਰੇ ਸਿਖ ਫਤੇ ਗੁ ਕੀ ਜਾਨ" । ਤਿਮਰ ਬਿਖੈ 

ਕਰਿ ਹੇਲ ਕੋ ਮੇਲਿ ਦਿਯੋ ਘਮਸਾਨ ॥ ₹ ॥ ਚੋਪਈ ॥ ਇਕਦਿਸ਼ਿ ਤੇ ਜ੍ਯੋੱ 
ਬਾਵਨਿ ਲਾਗੇ । ਤਮ ਮਹਿੰਤੁਰਕ ਤ੍ਰਾਸ ਕਰਿ ਭਾਗੇ ।ਜਿਨ ਕੇ ਰਣ ਮਹਿੰ 
ਤਰੰਗ ਮਰੇ ਹੈ । ਇਤ ਉਤ ਬਿਥਰੇ ਜਾਇ ਵਰੇ ਹੈਂ॥ ੨॥ ਅਰਤਿ ਜਾਤਿ 
ਕੋ ਭਾਗਤਿ ਜਾਤਿ । ਪੀਛੇ ਸਿੱਖ ਖੜਰ। ਕਰਿ ਘਾਤਿ । ਜਾਂਤਿ ਪਿਛਾਰੀ 
ਕਾਟਭਿ ਜਬੈ । ਗੁਰੂ ਦੁਹਾਈ ਬੋਲੋ ਤਬੇ ॥੩॥ ਸੁਨਤਿ ਸਿੱਖ ਪੀਛੇ ਹਟਿ 
ਆਏ। ਨਹਿੰ ਮਾਰਨਿ ਹਿਤ ਹਾਥ ਉਠਾਏ] । ਜਹਿੰ ਸਤਿਗੁਰੁ ਤੇਰੋ ਨਿਜ 
ਡਾਰਾ। ਤਜੇ ਦਾਸ ਤਹਿੰ ਰਖ ਸੁਧਾਰਾਂ ॥੪॥ ਤਿਨਹੁੰ ਬਿਚਾਰ ਕੀਨਿ ਮਨ 
ਮਾਂਹੀ ।-ਤਿਮਰ ਭਯੋ ਗੁਰੁ ਆਗ ਨਾਂਹੀ-। ਸੈਧਯਾ ਪਰੀ ਜਾਨਿ ਭਿਸ 
ਕਾਲਮਦ੍ਰੋਂ ਮਸ਼ਾਲਚੀ ਜਾਰਿ ਮਸਾਲਾਂ॥੫॥ਤੁਰਣ ਹੀ ਰਣ ਕੀ ਦਿਸ਼ਆਏ। 
ਖੋਜਨਿ ਲਗੇ ਨਹੀਂ' ਗੁਰੁ ਪਾਏ। ਬਿਧੀਚੌਦ ਜੁਗ ਦੇਖਿ ਮਸਾਲ । ਹਯ 
ਧਵਾਇ ਆਯਸਿ ਤਤਕਾਲ ॥ ੬ ॥ ਗੁਰੁ ਸੁੰਧ ̀ ਬੂਝਤਿ ਆਪਸ ਮਾਂਹੀ । 
ਸਕਲ ਕਹਤਿ“ਦੇਖੇ ਹਮ ਨਾਂਹੀ।ਚਿੰਤਾ ਅਧਿਕ ਸਭਿਨਿ ਕੇ ਹੋਈਖੋਜਨ 
ਲਗੇ ਖ੩ ਸਭਿ ਕੋਈ ॥੭॥ ਇਤ ਉਤ ਮਹਿਂ ਬਿਚਰਤਿਅਸੁਵਾਰ ।“ਕਹਾਂ 
ਗੁਰੂ ਜੀ” ਕਰਤਿ ਪੁਕਾਰ । ਸਭਿ ਕੈ ਮਨ ਸੰਦੇਹ ਵਧੇਰਾ। ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੇਰੇ 
ਇਸ ਬੇਗ॥ ੮॥ ਖੋਜਤਿ ਪਰੀ ਲੋਥ ਸਮੁਦਾਏ । ਪਸਰਜੋ ਸ੍ਰੋਣਤਿ ਪਗ 
ਵਿਸਲਾਏ । ਦਾਰੁਣ ਜੈਗ ਭੂਮਕਾ ਭਾਰੀ । ਮਰੇ ਪਰੇ ਭਟ ਹਯਨਿ ਹਜ਼ਾਰੀ 
॥ ੯॥ ਰਲ ਮਿਲੇ ਸਿਖ ਤੁਰਕ ਘਨੋਰੇਦਿਤ ਉਤ ਬਿਚਰੜਿ ਭੇ ਸਭਿ ਹੇਰੇ। 

ਕਰਹਿ ਮਸਾਲਨਿ ਕੇਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ । ਇਸ ਬਿਧਿ ਗਏ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਾਸ॥ ੧੦ ॥ 
ਬੁ ਦੁਲਖਾਨ ਮਾਰਿ 'ਢਗ ਬਿਰੇ । ਨਿਕਟਿ ਅਪਰ ਮਾਰੇ ਬਹੁ ਪਰੇ] । 
0ਘਰ ਘਾਇ ਘਨੋ ਲਗਿ ਘੋਰ । ਸੋ ਭੀ ਮਰਯੋ ਖੇਤ ਰਣ ਘੋਰੇ ॥ ੧੧ ॥ 

ਬਿਰ ਇਕਾਕੀ ਬੀਰ ਬਿਸਾਲਾਂ । ਕਰੇ ਬਿਲੋਕਨਿ ਗੁਰੁ ਜਿਸ ਕਾਲਾ। ਭਏ 

ਪ੍ਰਵੁੱਲਜਤ ਪਾਇਨ ਪਰੇ । ਹੋਰਿ ਹੇਰ ਸਭਿ ਧੀਰਜ ਧਰੇ॥੧੨॥ਬਿਧੀਚੋਦ 
"ਬਿਧੋਚੈਢ ਤੋਂ ਪਹੋ (ਖਲੋਤੇ) ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਵਤੇ (0੬) ਜਾਣਕੇ । ਵਯੂਰੇਧ ਵਿੱਚ 
(ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੇ) ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਖਮ ਲਾਗੇ ਸਨ । “ਭਯਾਨਕ ਜੁੱਧ ਕੂਮੀ ਵਿਚ । 

ਪ:-ਅਰਤਿ ਹਰ ਕਰਿ । __1ਇਹ ਸ਼ੂਰਮਗਤੀ ਤੇ ਢਇਆ ਦੀ ਅਵਧੀ ਹੈ 
ਛਿ ਭਜਵਿਆਂ ਨ ਮਾਰਿਆ ਨਗੇਂ । __ ਤ੍ਰੰਪਾਂ=ਨਿਕਫਿ ਅਪਾਰ ਪੰਰੇ ਬਹ ਮਰੇ | 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੨੯੭੩ ) ਰਾਸਿ ੬ । ਐੱਸ ਝਖ, 

ਕਰ ਜੋਰ ਬਖਾਨਾਂ । 4ਕਮ ਬਿਰ ਰਹ; ਪ੍ਰਕੂ ! ਰਣ ਠਾਨਾ" ?ਂ। ਦਾਸ ਨ 
ਪਾਸ',ਇਕਾੜੀ ਅਹੋ।ਕਹੋ ਪਰਕੂ ਅਬਿ ਕ੍ਯਾਂ । ਚਿਤ ਚਦੋ?!॥੧੩॥ਸੁਨਿ ਸ਼੍ਰੀ 
ਹਰਿਗੀਵਿੰਦ ਉਚਾਰਾ । “ਜੋ ਚਿਤ ਚਹੈ' ਕਰਨਿ ਹਮ ਕਾਰਾ । ਸੋ ਕੁਨਸਾਰ 
ਭਏ ਤੇ ਹੋਇ। ਅਬਿ ਡੇਰੇ ਗਮਨਹੁ ਸਭਿ ਕੋਇ ॥੧੪॥ ਕੌ ਸਿਖ ਘਾਇਲ 
ਹੋ ਰਣ ਬਿਸੈ”। ਕਰਹੁ ਸੰਭਾਰਨਿ ਆਨਹੁਂ ਤਿਸੈ੧”। ਅਸ ਕਹਿ ਸਤਿਗੁਰ 
ਨੋ ਹਯ ਲੀਨਿ । ਭਏ ਅਰੂਢਨਿ ਪੜਾਨੋ ਕੀਨਿ ॥ ੧੫॥ ਨਿਜ ਡੇਰੇ ਕਹੁ 
ਚਲਿ ਕਰਿ ਆਏ।ਬਿਧੀਏ ਘਾਇਲ ਸਿਖ ਉਠਵਾਏ।ਸਭਿ ਰਣ ਖੇਤ ਖੌਜਿ 
ਕਰਿ ਆਛੇ । ਸਨੈ ਸਨੈ ਆਵਤਿ ਭਾ ਪਾਛੇ ॥ ੧੬॥ ਆਇ ਸਿਵਰ ਮਹਿਂ 
ਅਨੰਦ ਵਧਾਏ।ਦੌੰਦਭਿ ਵਤੇ ਕੇਰਬਜਵਾਏ।ਸਭਿ ਕੀ ਕਰੀ ਸੋਭਾਰ/ਨ ਡੇਰੇ 
।ਖਾਨ ਪਾਨ ਕੋ ਦੀਨਿ ਘਨੇਰੇ॥੧੭॥ਭਏ ਨਚਿੰਤ"ਸ਼ੱਤ੍ਗਨ ਮਾਰੇ।ਸੁਪਤਿ 
ਜਥਾ ਸੁਖ ਤੇ ਤਬਿ ਸਾਰੇ । ਪਾਛਲਿ ਨਿਸਾਂ ਉਠੇ ਗੁਨ ਖਾਨੀ।ਨਿਤ ਕੀ ਸੋਚ 
ਸਕਲ ਤਬਿ ਠਾਨੀ॥੧੮॥ਕਰਿ ਮੱਜਨ,ਸੁਖ'ਧਕਾਨਲਗਾਯੋਪ੍ਰਾਚੀ ਦਿਸ਼ਾ 
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁਇ ਆਯੋ । ਸਭਿਨਿ ਸ਼ਨਾਨ ਕੀਨਿ ਜਿਸ ਕਾਲ।ਭਏ ਅਰੂਢੰਨਿ 
ਗੁਰੂ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ॥ ੧੯॥ ਬਿਧੀ ਚੈਦ ਕੋ.ਲੇ ਕਰਿ ਸੈਗ। ਦੇਖੀ ਜਾਇ ਭੂਮਿਕਾ 
ਜੈਗ । ਤੁਰਕ ਸਹੱਸ ਚਤੁਰਦਸ? ਮਰੇ । ਕੇਤਿਕ ਸਿੱਖ ਬੀਚ ਤਿਨ ਪਰੇ ॥ 
੨੦॥ ਕਹਿ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਗਰਤ ਖਨਾਵਾ । ਅਬਦੁਲ ਖਾਨ ਉਠਾਇ 
ਪੁਵਾਵਾ । ਪੁਨ ਤਿਸ ਕੇ ਸੁਤ ਖੋਜਿ ਉਠਾਏ। ਤਿਸੀ ਗਰਤ ਮਹਿ ਆਨਿ ਸੁ 
ਪਾਏ ॥ ੨੧ ॥ ਪੁਨ ਪੰਚਹੁੰ ਸਰਦਾਰ ਅਨਾਏ । ਪਾਇ ਗਰਤ ਮਹਿ ਸਭਿ 
ਦਫਨਾਏ;ੂੰ । ਉਪਰ ਰ੍ਦ੍ਯੋ ਦਮਦਮਾ ਤੁੰਗ”। ਤਿਸ ਪਰ ਬੈਠੇ ਗੁਰੁ ਅਰਿ 
ਝੰਗ॥ ੨੨॥ ਬਿਧੀ ਚੈਦ ਸੋਂ ਕਹਿ ਮੁਸਕਾਵਤਿ । “ਜਿਸ ਬਿੱਦ ਕੌ 
ਸਦਾ ਕਮਾਵਤਿ।ਸੋ ਅਬਿ ਆਈ ਕਾਮ ਹਮਾਰੇ।ਅਰੇ ਰਿਪੁਨਿ ਗਨ ਕੋ ਰਣ 
ਮਾਰੇ ॥ ੨੩॥ ਅਬਦੁਲ ਖਾਨ ਅਰਜੋ ਬਹੁ ਲਰਯੋ । ਖੜਗ ਜੈਗ| ਕੋ ਕਰਿ 
ਕਰਿ ਮਰਜੋ । ਘਨੇ ਘਾਇ ਘਾਲੇ ਅਰੁ ਖਾਏ । ਦੋਨ ਹੁ ਖੱਤ੍ਰੀ ਮਾਰਿ ਗਿਰਾਏ॥ 
੨੪॥ ਪਿਤ ਪਲਟਾ ਚਾਹਤਿ ਨਿਤ ਰਹੇ । ਅਥਿ ਸਭਿ ਹੀ ਪੂਰੇ ਕਰਿ ਦਹੇ। 
ਸੋਘਰ ਘੋਰ ਘਨੋ ਘਮਸਾਨ। ਤੁਰਕ ਹਜ਼ਾਰਨਿ ਕੌ ਅਵਸਾਨ"”॥੨੫॥ 
"ਰਣ ਕਰਕੇ । "ਦਾਸ ਪਾਸ ਨਹੀਂ . “ਵਿਚ । ਬੇਫਿਕਰ । “ਸੁਖ ਸਰੂਪ ਵਿਚ । ੬ਪੁਰਬ ਦਿਸ਼ਾ 
ਵੱਲ । ?ਢੌਦਾਂ ਹਜ਼ਾਰ । “ਉੱਚਾ । ੯ਘਮਸਾਨ ਹੋਯਾ । "£ਅੰਤ ਹੋਇਆਂ 1 #੫੦-ਨਿਰ- 
ਬਾਨਾ ! 1ਅਪਣਿਆੰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦ। ਨਮੂਨਾ ਹੈ। _ ਵੈਰੀ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਨਿਸ਼ਚੇ 
ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੇ ਉਨ੍ਹ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਦਫਨ ਕੀਤੇ ਹਨ ਸਾੜੇ ਨਹੀਂ । 



__ ਸ੍ਰੀ ਗਰ ਖੁਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੨੯੭੪! ਕੱਸ ੬ । ਆ ੪੪, 
ਸੁਨ ਸਾਦਰ ਬਿਧੀਏ ਤਬਿ ਕਹਮੋ । “ਜਿਨਹੁੰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨ ਰਾਵਰਿ ਲਹਐ। 
ਸੇ ਮਭਿਮੰਦ ਹਾਨ ਹੀ ਪਾਵੈਂ । ਤੁਮ ਤੇ ਕਵਨਿ ਜੀਵਤੋ ਜਾਵੈ॥੨੬॥ ਤੀਨ 
ਲੋਕ ਮੈਂ ਬਲੀ ਨ ਕੋਈ । ਅਰਹਿ ਆਪ ਕੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਈ । ਤੁਰਕ 
ਬਪੁਰੇ ਕਹਾਂ ਅਗਾਂਰੀ । ਸਮਝ ਚਹਤਿ ਮਰੇ ਰਣ ਹਾਂਰੀ” ॥ ੨੭ ॥ ਪੁਨ 
ਸਤਿਗੁਰੁ ਨੋ ਹੁਕਮ ਬਖਾਨਾ।“ਨਰ ਇਕਠੇ ਕੀਜਹਿ ਇਸ ਥਾਨ।ਜੇਤਿਕ 
ਅਹੈ' ਗ੍ਰਾਮ ਕੇ ਆਨਹੁ । ਸਕਲ ਮਿਹਨਤੀ ਸਾਂਬ ਬਖਾਨਹੁ ॥ ੨੮ ।ਸੇ। ਨਾਂ 
ਕੇ ਨਰ ਇਕਠੇ ਹੋਇ । ਕਰਹੁ ਕਾਰ ਮਿਲਿ ਕੈ ਸਭਿ ਕੋਇ । ਪਰੇ ਮ੍ਰਿਤਕ 
ਜੇਤਿਕ ਦਰਸਾਹੀ' । ਡਾਰਹੁ ਸਕਲ ਬਿਪਾਸਾਂ ਮਾਂਹੀ ॥ ੨੯॥ ਪ੍ਰਥਮ 
ਆਪਨੇ ਸਿੱਖ ਉਠਾਵਹ।ਹਮਹਿ ਨਮ ਤਿਨ ਕੇਰ ਸੁਨਾਵਹੁ।ਬੀਚ ਬਿਪਾਸਾਂ 
ਦੇਹੁ ਪ੍ਰਵਾਹ।ਹਮ ਬੈਠਹਿੰ ਚਲਿ ਕਰਿ ਤਟ ਪਾਹਾਨਂ॥੩੦॥ਇਮ ਕਹਿ ਸ਼੍ਰੀ 
ਹਰਿਗੋਵਿੰਦ ਚੋਦ । ਉਠਿ ਕਰਿ ਚਲੇ ਸੈਗ ਸਿਖ ਬ੍ਰਿੰਦ । ਦੇ ਕਰਿ ਹੁਕਮ 
ਆਇ ਤਿਸ ਕਾਲਾਂ । ਬਿਰੇ ਬਿਪਾਸਾ ਪਾਸ ਕ੍ਰਿਪਾਲਾ॥ ੩੧॥ ਬਿਜਨਾਂ 
ਚਮਰ ਹੋਇ ਫਿਰ] ਫੇਰੇ' । ਬੈਠੇ ਪੂਰ ਬਿਪਾਸਾ” ਹੇਰੇ। ਬੀਨ ਬੀਨ ਸਿੱਖ 
ਕੇ ਦੇਹਿ । ਆਨਹਿਂ, ਨਾਮ ਸੁਨਾਇ ਸੁ ਦੇਹਿ ॥ ੩੨ ॥ ਪੁਨ ਸਰਿਤਾ ਮਹਿ 
ਕਰਹਿ ਪ੍ਰਵਾਹੂ । ਬਹੇ ਅਧਿਕ ਹੀ ਜਲ ਕੇ ਮਾਂਟੂ।ਸਿੱਖਨਿ ਕੋ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਿ 
ਸਾਰੇ । ਬੈਠੇ ਸ਼੍ਰ ਗੁਰੁ ਪਿਖਹਿੰ ਕਿਨਾਰੇ ॥ ੩੩ ॥ ਸਹਿਕਾਮੀ ਨਿਸ਼ਕਾਮੀ 
ਜਾਨੇ। ਭੋਗ ਮੋਖ ਬਖਸ਼ੀ ਤਿਸ ਥਾਨੇ । ਸਹਿਕਾਮੀ ਕੌ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਰਾਜ/ਬਖ%਼- 
ਸ਼ਯੋ ਸੰਗ ਹੀ ਸਕਲ ਸਮਾਜ ॥ ੩੪ ॥ ਨਿਸ਼ਕਾਮੀ ਕੇ ਬੋਧ ਨਿਵਾਗੇਦਢਈ 
ਮੁਕਤਿ ਜਾਨੋ ਅਤਿ ਪੜਾਰੇ। ਸਕਲ ਸਿਖ ਜਬਿ ਦਿਏ ਬਹਾਏ। ਪੁਨ ਤੁਰ- 
ਕਨਿ ਕੀ ਲੋਬਨਿ ਲਕਾਏ ॥ ੩੫ ॥ ਹੁਤੇ ਸਹੇਸ੍ਰ ਪੰਚ ਦਸ ਜੇਈ । ਬਚੇ 
ਹਜ਼ਾਰ ਪਲਾਇ ਸੁ ਤੇਈ।ਅਪਰ ਮਰੇ ਸਭਿ ਲੋਲੇ ਆਵੈਂ। ਬਹੁਰ ਤਾਂਗ ਕੋ 
ਗਹੈ' ਬਗਾਵੈ' ॥ ੩੬ ॥ ਜਲ ਕੇ ਜੈਤੁ ਹਜ਼ਾਰਹੁ ਆਏ । ਆਮਿਖ ਕਾਣਿ 
ਕਾਟਿ ਸ਼ਵਖਏ । ਬ੍ਰਿੰਦ ਮਨੁਜ ਲਾਗੇ ਤਹਿ ਲਯਾਂਵਨਿ । ਤੂਰਨਿ ਕਰਹਿ 
ਨਦੀ ਮਹਿ ਪਾਵਨਿ ॥ ੩੭॥ ਸਕਲ ਖੇਤ ਰਣ ਕੇ ਜੇ ਮਰੇ । ਨਰ ਗਨ 
ਆਨਿ ਆਨਿ ਬਲ ਕਹੇ” । ਕੋਉ ਸਕਾਲ' ਕੇ ਹੈਂ ਅਧਿ ਖਾਏ । ਅੰਗ ਤੌਗ 
੧ਪੱਖਾ (ਫਿਰ=) ਬੱਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚੌਰ ਵੇਰਿਆਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । (ਅ) ਪੱਖਾ ਤੇ ਚੌਰ 
ਫਿਰ ਫਿਰ (ਲਗਾਤਾਰ) ਹੋ ਰਿਹਾਂ ਹੈ । ਬਿਆਸ ਦਾ ਜਲ ਪੂਵਾਹ । “ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ । 
ਭਕਰਕੇ । “ਗਿਦੜਾਂ ਦੇ । ਜਲ ਦਾਹ ਦੇਡ ਲਗੇ ਹਨ ਤੇ ਬਿਰਦਪਾਲ ਜੀ ਬਹਾਦਗੀਂ ਨੂੰ 
ਆਪਣੀ ਮਿਹਰਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਮੁਕਤ ਤੁਕਤ ਦੇਣ ਲਗੇ ਹਨ । 1ਪ:=ਵਾਸ ਕਰ । 



ਸੀ ਗੁਰ ਖੂਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੨੪੭੫) ਗਾਸਿ ੬ । ਲੱਸੂ ੪ਪ, _ 
ਕਰਵਾਰਨਿ ਘਏ॥੩੮॥ਧਰਿ ਧਰਿ ਸਭਿ ਕੌ ਬੀਚ ਬਗਾਵੈਂ।ਉਛਰਹਿ ਨੀਰ 
ਲੀਨਿ ਹੁਇ ਜਾਵੈਂ । ਸਭਿ ਉਚਵਾਇ ਨਦੀ ਗਿਰਵਾਏ । ਸਕਲ ਸਥਾਨ 
ਭਲੋ ਕਰਿਵਾਏਂ ॥। ੩੯॥ ਉਠੇ ਗੁਰੂ ਪੁਨ ਗਮਨੇ ਡੇਰੇ । ਸੈਗ ਸਿੱਖ ਪਰ- 
ਮੁਦਿੜਿ" ਘਨੇਰੇ ।ਰਣ ਕੀ ਬਾਤ ਅਨੇਕ ਕਰੋਤੇ ।ਕਹਤਿ ਸੁਨਾਵੈਂ ਗਰ 
ਭਗਵੈਤੇ ॥ ੪੦ ॥ “ਬਡੀ ਮਾਰ ਤੁਰਕਨਿ ਕੋ ਹੋਈ । ਬਿਦਤਹਿ ਜਗਤ 
ਲਥਹਿ ਸਭਿ ਕੋਈ । ਸ਼ਾਹੁ ਜਹਾਂ ਭੀ ਜਾਨਹਿੰ ਨੀਕੇ । ਲਗੇ ਹਾਂਬ ਗੁਰੁ 
ਸਿੱਖਨਿ ਹੀਕੇ?॥੪੧॥ ਆਨਿ ਆਪਨੇ ਸਿਵਰ ਬਿਰਾਜੇ।ਜਿਨ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪ 
ਜਮ ਭਾਜੇ । ਦੇਸ਼ ਦੁਆਬੇ ਮਾੜੇ ਸਾਰੇ।ਸਤਿਗੁਰ ਕੌ ਜਸ ਕਰਤਿ ਉਚਾਰੇ॥ 
੪੨॥ਜਹਿਂ ਕਹਿ ਵੈਲਯੋ ਜੁੱਧ ਬ੍ਰਿਤਾਂਤ । “ਭਯੋ ਮਹਿਦ ਤੁਰਕਨਿ ਕੌ ਘਾਭ। 
ਆਯੁਧ ਧਰਿਬੇ ਗੁਰੁ ਸਵਲਾਏ । ਅਨ ਗਨ ਦੋਖੀ ਦੁਸ਼ਟ ਖਪਾਏ ॥੪੩॥ 
ਪ੍ਰਥਮ ਹੁਤੀ ਗੁਰੁ ਘਰ ਮਹਿ ਪੀਰੀ । ਲਖੀ ਪਰਤਿ, ਲੈ ਹੈ' ਅਬਿ ਮੀਰੀ । 
ਪਤਿਸ਼ਾਹਿਤ ਕੋ ਗਰਦ ਮਿਲਾਵੇਂ । ਨਿਜ ਸਿੱਖਨਿ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਾਵੈਂ॥੪੪॥ 
ਇਮ ਜੇ ਕਰਿ ਨਿਤ ਰਖਹਿੰ ਲਰਾਈ । ਸਭਿ ਤੁਰਕਾਨੋ ਦੇਹਿ ਖਪਾਈ?। 
ਸੱਜਨ ਸੁਨਿ ਸੁਨਿ ਅਨੰਦ ਧਰੇਤੇ । ਦੁਰਜਨ ਜਰ, ਨ ਰਿਦੇ ਜਰੈ੩”। 
॥੪੫॥ ਪੂਰਬ, ਦੱਛਨ, ਪੱਛ ਮ,ਉਤਰਵੈਲਜੋ ਜਹਿੰ.ਕਹਿੰ ਸੁਜਸ ਪਵਿੱਤਗ 
ਪੈਨ ਪੈਨ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪੂਰਨ।ਜੋਧਾ,ਮਹਦ ਬਲੀ,ਅਰਿ ਚੂਰਨ? ॥ ੪੬॥ 
ਇਤਿ ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਹ੍ਰਿੰਬੇ ਖਸ਼ਟਮ ਰਾਜੇ “ਲੋਬਨ ਨਦੀ ਗੇਰਨਿ' ਪ੍ਰਸੋਗ ਬਰਨਨੇ ਨਾਮ ਚਤੁਰਾਂਚੱਤਵਾਰਿੰਸਤੀ ਅੰਸੂ ॥ ੪੪ । 

੪੫. [ਭਾਈ ਸੁਭਾਗਾ ਪੰਜ ਘੋੜੇ ਭੇਟ ਲਿਆਇਆ] 1 
ਦੋਹਰਾ॥ਸੁਨਹੁ ਸਿੰਘ ਸਿਖ ਗਨ ਸਕਲ”ਸਤਿਗੁਰੁ ਕਥਾਂ ਰਸਾਨ।ਭਯੋ ਯੁੱਧ 
ਇਸ ਭਾਂਤਿ ਇਹ ਬਰਨਜੋ ਸੁਜਸ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ॥ ੧ ॥ ਚੌਪਈ ॥ ਬੈਠਜੋ ਸ੍ਰੀ 
ਹਰਿ ਗੋਵਿੰਦ ਜੋਧਾ। ਮਨਹੁ ਰੂਪ ਇਹ ਧਰਜੋ ਪ੍ਰਬੋਧ” ।ਹੁਕਮ ਮਸੈਦਨਿ 
ਸੈਗ ਬਖਾਨਾ । “ਕਰੋ ਕੋਟ ਚੌਗਿਰਦ ਮਹਾਨਾ॥੨॥ ਬਸਹਿ ਨਗਰ ਸੁੰਦਰ 
ਜਿਸ ਬੀਚਿ। ਪਰਹਿ ਮਹਲ ਗਨ ਉਚ ਰੁ ਨੀਚਿ। ਰਾਖਹੁ ਪੰਚ ਪੌਰ ਪੁਰਿ 
ਕੋਰੇ । ਕਾਰੀਗਰਨਿ ਲਗਾਇ ਘਨੇਰੇ ॥੩॥ ਕਰਹ ਸ਼ੀਘੂਤਾ ਲੋਹ ਬਨਾਇ। 
ਦਿਹੁ ਧਨ ਮਿਹਨਤਿ ਬ੍ਰਿੰਦ ਲਗਾਇ! । ਸੁਨਤਿ ਮਸੈਦਨਿ ਕੀਨਸਿ 
“ਅਨੰਦ ਪੂਨੈਨ । “ਦਰਜਨ ਸੜਦੇ ਹਨ ਚਿਤ ਵਿੱਚ ਸਹਾਰ ਨਹੀ ਸਕਦੇ / “8ਮੂਹ ਸਿੰਘੇ ਤੇ 
ਸਾਰੇ ਸਿੱਖੋ ਸੁਣੋਂ ! “ਮਾਨੋ ਗਿਆਨ ਨੋ ਇਹ ਰੂਪ ਧਾਰਿਅ' ਹੈ । 
#ਮੁਰਦੇ ਸੜਦੇ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬੀਮਾਰੀ ਪੈਣ ਦਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੈ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖੀ ਰਸਤਾ ਪ੍ਰਵਾਹ 
ਢਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਤੇ ਵੈਰੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਕੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਦੀ ਵਿਚ ਤੌਰ ਦਿੱਡੇ। 



ਸਰੀ ਗੁਰ ਖੂਭਪ ਸੂਚਜ। ___ (੨੬੭੬) ਰਾਸਿ ੬ । ਅੰਸ਼ ੪੫. 

ਤੈਸੇ। ਸ਼ੀ ਮੁਖ ਤੇ ਵਰਮਾਯਹ ਜੈਸੇ ॥। ੪ ॥ ਦਿਯੋ ਦਰਬ ਸਭਿ ਕੋ ਮਨ 
ਭਾਏ । ਬ੍ਰਿੰਦ ਪਚਾਵੇਂ' ਕਹਿ ਚਢਿਵਾਏ । ਪਾਕੀ ਈੱ'ਫਨਿ ਭਯਾਰੀ ਕਰੈ' । 
ਆਇ ਮਿਹਨਤੀ ਜਿਹ ਸੁਨਿ ਪਰੈ' ॥੫॥ ਕਾਰੀਗਰ ਸਮੂਹ ਮੰਗਵਾਏ।ਦੇ ਦੇ 
ਦਰਬ ਸੁ ਸਰਬ ਲਗਾ । ਚਿਨਿਬੇ ਲਗੇ ਸ਼ੀਘਤ। ਧਾਰੀ । ਪਾਕੀ ਈ'ਟ 
ਕਰੀ ਬਹੁ ਭਜਾਰੀ ॥ ੬ ॥ ਹਰਖਤਿ ਹੋਇ ਕਾਰ ਕੋ ਕਰਿ ਗੇ । ਧਨ ਗਨ 
ਲੀਨ ਭਾਉ ਪੁਨ ਧਰਿਹੀ।ਅੰਦਰ ਮੰਦਿਰ ਲਗੇ ਉਸਾਰਨਿ।ਗ਼ਨੀ ਗਰੀਬ” 
ਬਾਸਿਬੇ ਕਾਰਨ ॥੭॥ਬਹੁ ਰਉਣਕ ਤਬਿ ਹੋਵਤਿ ਭਈ।ਮਿਲੇ ਲੋਕ ਲਖਿ 
ਨਗਰੀ ਨਈ । ਤਬਿ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਰਿਦੇ ਬਿਚਾਰਾਂ ।ਘਰ ਘੇਰੜ ਕੋ ਜਹਾਂ 
ਨਿਹਾਰਾ ॥੮॥ ਚਹਤਿ ਉਖਾਰਜੋ ਰਿਪੁ ਕੌ ਮੁਲਗਰਬਤਿ ਜੋ ਹੋਯਸਿ ਪਤਿ- 
ਕੁਲ।-ਨੀਵ ਨ ਉਖਰਹਿਨੈਂਜੇ ਇਸ _ਕੋਰੀਤਉ ਮਾਲਿਕੀ ਕਰਿ ਹੈ ਵੇਰੀ ॥ 
€॥ ਪੁਰ ਮਹਿੰ ਅਵਿਨੀ ਅਪਨੀ ਜਾਨਿ । ਘੇਰੜ ਕੋਰਿ ਸੈਖੈਧੀ ਆਨਿ । 
ਤੁਰਕਨਿ ਕੀ ਸਹਾਇਕੋ ਪਾਇ।ਬਹੁਰ ਲੋਹਿੰਗੇ 'ਸੇ ਅਪਨਾਇ-॥੧ ੦॥ਦਿਮ 
ਲਖਿ ਕਰਿ ਗੁਰ ਹੁਕਮ ਬਖਾਨਾ । ਘਰ ਘੇਰੜ ਕੋ ਹੈ ਜਿਸ ਥਾਨਾ। ਦੂਰ 
ਕਰਹੁ ਤਿਸ ਕੀ ਬੁਨਿਆਦ੧ਨੀਵ ਉਖੇਰਹੁ ਹੋਇ ਨ ਬਾਦ%੧੧॥ਕਰਿਬੇ 
ਉਚਿਤ ਹੁਤੀ ਧ੍ਰਮਸਾਲਾ । ਤੁਰਕਨਿ ਕੌ ਬਲ ਹੁਇ ਜਿਸ ਕਾਲਾ । ਕਰਹਿ 
ਬਾਦ ਮਤਿਮੰਦ ਵਹਾਵਹਿੰ। ਘਰ ਘੋਰੜ ਕੋ ਬਹੁਰ ਬਨਾਵਹਿੰ॥੧੨॥ ਹਮ 
ਨੇ ਕਰੀ ਬਾਦ" ਬੁਨਿਯਾਦ । । ਹ੍ਰੈ ਨ ਬਿਬਾਦ ਤਿ ਜੋ ਅਹਿਲਾਵਿਓਯਾਤੇ 
ਇਹਾਂ ਮਸੀਤ ਬਨਾਵਹੁ । ਸੁੰਦਰ ਦਰ ਤਿਮ ਹੀ ਰਖਵਾਵਹੁ॥੧੩॥ ਧਰਹਿੰ 
ਪ੍ਰੀਤਿ ਗਨ ਤੁਰਕ ਮਸੀਤ । ਕਬਿ ਨਹਿ ਕਰਿ ਹੈ' ਪੁਨ _ਬਿਪਰੀਤਿ[?। 
ਸੁਨਤਿ ਮਸੈਦਨਿ ਤਥਾ ਬਨਾਈ । ਅਥਿ ਲੌ ਬਿਦਤਿ ਅਹੈ ਤਿਸ ਥਾਈਂ॥ 
੧੪॥ ਸਤਿਗੁਰ ਤਹਾਂ ਬਿਰਾਜਤਿ ਰਹੇ । ਰੁਤਿ ਬਰਖਾਂ ਕੇ ਆਨੰਦ ਲਹੇ । 
ਬਿਦਤੇ ਜਲਧਰ” ਗਗਨ ਮੜਾਰੀ। _ਜ੍ਯੋਂ ਤਨ ਧਰਹਿੰ ਸੈਤ ਉਪਕਾਰੀ ॥ 
੧੫॥ਕੱਲਰ,ਖੇਤ;ਸਕਲ ਬਲ ਬਰਥੈਂ।ਦੇਖਿ ਦੇਖਿ ਕਰਿ ਜਨ ਗਨ ਹਰਖੈਂ। 
ਜਿਮ ਗੁਰੁ ਗਿਰਾ ਸੁਨਹਿ ਸਭਿ ਕੋਈ । ਪ੍ਰੋਮ ਬੋਜ ਕਨੂੰ ਉਤਪਤਿ ਹੋਈ। 

੧ਮਾਵੇ । “ਅਮੀਰ ਗ਼ਰੀਬ ਦੇ। 5ਨੀਹ । £ਬਗੜਾ ਨਾ ਹੋਵੇ । (ਅ) ਬਮ੍ਰਦ=ਪਿਛੋਂ । “ਭਾਵ 
ਨਾਸ਼ । $ਜਿਵੇ ਝਗੜਾ ਨ ਹੋਵੇ. ਤੇਂ ਸੁਖ ਰਹੇ । ? ਬੌਦਲ ! 

#ਪਾ:-ਨੀਵ ਉੱਖੇਰਹਿ । #ਇਤਿਹਾਸ਼ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸ (ਹਿੰਦੀ) ਨੇ ਇਹ 

ਮਸੀਤ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਵਾਏਈ ਗਈ ਲਿਖੀ ਹੈ । 



ਜ਼ਰ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੨੬੭7) ਰਾਸਿ ੬। ਸਏ 8੫. , 
॥੧੬॥ ਮਧੁਰ ਮਧੁਰ ਧੁਨਿ ਸਨਿ ਸਨਿ ਮੋਰ । ਠੌਰ ਠੌਰ ਬੋਲਤਿ ਕਾਰ ਸ਼ੋਗ 
ਜਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਨਿ ਜੱਗਤਾਸੀ । ਬਸਹਿ ਰਿਦੇ ਪੁਨ ਗਾਇ” ਪ੍ਕਾਸ਼ੀ ॥ 

੧੭॥ ਵਾਦਰ ਟੇਰਤਿ ਹੈ' ਚ6 ਓਰ । ਜਿਮ ਸਿਖ ਪਢਹਿੰ ਗਿਰਾਂ ਗੁਰ ਜੋਰ। 
ਬਹੁ ਜਲ ਪਾਇ ਮੁਦਤਿ ਕੇ ਮੀਨ । ਜਥਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰੁ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਬੀਨ ॥੧੮॥ 
ਜ਼੍ਰ੍ਯੋ ਜਵਾਸਾ;ਜਰਯੋ ਨ ਜਲ ਕੌ' । ਸਨਿ ਨਿੰਦਕ ਜਸ ਗੁਰੂ ਬਿਮਲ ਕੌ। 
ਹਰਿਆਵਲਿ ਸਗਰੋ ਜਗ ਹੋਈ।ਗੁਰ ਸਿੱਖੀ ਜਿਮ ਸਭਿ ਬਲ ਜੋਈ॥੧੯॥ 
ਸਰਿਤਾ ਕੋ ਪ੍ਰਵਾਹ ਬਹੁ ਬਾਂਢਾ । ਜੁਗ ਕੌਠਨਿ ਤੇਜਲ ਕਹ ਕਾਢ।ਜਿਮ 
ਭਗਤਨਿ ਕੈ ਪ੍ਰੋਮ ਪਵਾਹਰਸ ਕੌ ਲੈਬੇ ਵਧਹਿ ਉਮਾਂਹੁ॥੨੦॥ਪਾਵਸਪਾਇ 
ਬੀਜ ਬਹੁ ਉਪਜੈਂ'। ਜਿਮ ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਗਨ ਗਨ ਨਿਪਜੈਂ । ਸਤਿਗੁਰੁ ਸਲਿਤਾ 
ਕੋ ਤਟਿ ਜਾਇ।ਬੈਠਿ ਬਿਲੋਕਹਿੰ ਜਲ ਸਮੁਦਾਇ॥੨੧॥ਬੜੇ ਬੇਗ ਤੇਬਰ/ਹ 
ਪ੍ਰਵਾਹੂ । ਕਾਸ਼ਟ ਬਹੇ ਜਾਇ ਗਨ ਮਾਂਹੂ ।ਨੀਰ ਨਵੀਨ ਮਲੀਨ ਸੁ ਪੀਨ” 
।ਭਰ ਜੁਤਿ ਭਟ ਕੌ ਵਾਹਨਿ ਕੀਨਿ॥੨੨॥ਸਹਤ ਅਨੌਕ ਬਿਕਾਰ ਅਸ਼ੇਖੂ। 

ਹਭਹਿ ਗਕਾਠ ਜਿਮ ਰਾਗ ਰੋ ਦ੍ਰੌਖੂ । ਕਬਿ ਕਬਿ ਲਾਗ/ਹ ਝਹਾਂ ਦਿਵਾਨ। 
ਕਰਹਿ ਰਬਾਬੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁ ਗਾਨਿ ॥੨੩॥ ਦੇ ਦੇ ਲੋਕ ਮਿਲਹਿੰ ਉਪਹਾਰ। 
ਜਾਨਹਿ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਉਦਾਰਾ।। ਗ੍ਰਾਮ ਗ੍ਰਾਮ ਘਰ ਘਰ ਤਿਸ ਦੇਸ਼ । 
ਵਧਜੋ ਨਿਤਾਪ੍ਰਤਿ ਤੇਜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ॥੨੪॥ _ਬਹੁਤ ਘਾਵ ਬਿਧੀਏ ਕੇ ਘੋਰੇ। 
ਮ੍ਰਿਤਕ ਭਯੋ ਸੋ ਭੀ ਤਿਸ ਠੌਰੇ3:। ਅਪਰ ਸੁਭਟ ਕੇ ਮਰੇ ਤੁਰੌਗ/ਕੇਤਿਕ 
ਜੋਧਾ ਘਾਇਲ ਅੰਗ ॥੨੫॥ ਸਭਿ ਕੀ ਖਾਨ ਪਾਨ ਸੁਧਿ ਸਾਰੀ।ਲੇਤਿ ਸਵਾ 
ਗੁਰੁ ਕਰੁਨ' ਧਾਰੀਲਗੇ ਖਰੀਦਨਿ ਹਯ ਬਡਿ ਮੋਲ । ਧਾਇ ਅਧਿਕ;,ਬਲ 
ਜੁਤਿ ਅਰ ਲੋਲ“ ॥ ੨੬ ॥ ਦੇਤਿ ਭਏ ਸਿੱਖਨ ਕੇ ਕੇ ਤਰੇ । ਲੈ ਲੈ ਸੁਭਫ 
ਸਰਾਹਤਿ ਚਕ੍ਰੇਂ । ਬਹੁ ਕੀਮਤਿ ਕੋ ਹਯ ਨਹਿ ਪਾਵੈਂ।ਜਿਸ ਪਰ ਗੁਰੁ ਚਢੈ' 
ਹਰਖਾਵੈਂ ॥੨੭॥ਬੜੋ ਚਲਾਕ ਬਲੀ ਤਨ ਹੋਇ।ਸਤਿਗੁਰੁ ਭਾਰ ਉਚਾਵਹਿ 
ਸੋਇ । ਇਕ ਤੌ ਬਲ ਜੁਤਿ _ਡੀਲ ਬਿਸਾਲਾ” । ਦੁਡਿਯ ਰੁ 
ਤੇਜ ਕ੍ਰਿਪਾਲਾ” ॥੨੮॥ ਨਹਿ ਪਸੈਦ ਮਹਿੰ ਕੋ ਹਯ ਆਵੈ । ਗੁਰੁ ਅਸਵਾਰੀ 
"ਸੜ ਗਿਆ ਜਵਾਹਾਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਨਾ ਸਹਾਰ ਕੇ । “ਕੈਢਿਆੰ ਤੋਂ । ਬਰਸਾਤ । 5ਸੈਲਾ ਤੇ 

ਗਾੜ੍ਹਾ । “ਘੋੜੇ ਨੂੰ (ਲਗੇ ਸਨ) । ਤੇਜ਼ ਦੌੜਨ'ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਬਲ ਤੋ ਚੈਚਲ । “(ਸਤਿਗੁਹੂ ਜੀ 
ਦੀ) ਬਲਵਾਨ ਤੇ ਵਡੀ ਤੀਲ ਹੈ ।"ਦੂਜੇ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਜੀ ਤੇਜ (ਪੋੜੇ ਤੇ ਹੀ) ਚੜ੍ਹਦੇ ਹਨ । 
(ਅ) ਦੂਜੇ ਕਿਪਾਨੂ ਦਾ ਚੜ੍ਹਨਾ (ਬੜਾ) ਤੇਜਵਾਠਗ ਹੈ । #ਂਘ-ਪੀਤਿ। 

ਹੰਪ:-ਲੈ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੋਤ ਨਿਸਤਾਰਾ । ਤ੍ਰੀਪਾ: “ਬੇਹੇ। 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੨੪੭੮) ਰਾਸਿ ੬ । ਅਸੂ ੪੫. 

ਜੋ ਨਿਬਹਾਂਵੈ। ਸਿਮਗੰਤ ਹੈ' ਨਿਤ ਪ੍ਰਥਮ ਤਰੈਗ । ਗੁਨ ਗਨ ਸਰਬ ਹੁਤੇ 

ਜਿਸ ਅੰਗ ॥੨੯॥ £ਨਵਪਰਿ ਤੇ ਬਹੁ ਕਰੇ ਉਪਾਯਤਬਿ ਕੇ ਹਮ ਲਯਾਏ 

ਹਰਖਾਯ। ਚਿਹੈਕਾਲ ਦੀਨਸਿ ਅਸਵਾਰੀ । ਲਗੇ ਘਾਵ ਗਨ ਮ੍ਰਿਤੁ ਕੌ 

ਧਾਰੀ”॥ ੩੦ ॥ ਸਭਿ ਮਹਿੰ ਕਹਿ ਕਹਿ ਬਾਕ ਸੁਨਾਵੈਂ । “ਬਲੀ ਤੁਰੋਗ 

ਕਹੂੰ ਜੇ ਪਾਵੈਂ । ਮੁਖ ਮਾਂਗੋ ਧਨ ਦੇਵਨਿ ਕਰੈਂ । ਅਪਰ ਖੁਸ਼ੀ ਹਮ ਤਿਸ 

ਪਰ ਧਰੈ ॥ ੩੧ ॥ ਨਿਕਟਿ ਨ ਪੱਯਤਿ ਹੈ ਇਸ ਦੇਸ਼ਕਹਾਂ ਬਤਾਵਹਿ ਕੌ 

ਅਸ ਬੇਸ'।ਅਪਰ ਸੁਭਟਿ ਸਿਖ ਰਹਨਿ ਜੁ ਐ ਹੈ” । ਤਿਨ ਕੋ ਸਤਿਗੁਰੂ 

ਰਾਖਤਿ ਜੋ ਹੈਂ ॥ ੩੨॥ ਇਮ ਹੀ ਕਿਤਿਕ ਕਾਂਲ ਜਬਿ ਬੀਤਾਂ । ਹਯ ਕੋ 

ਢਾਹਤਿ ਚੀਤ ਸੁਨੀਤ।ਪਸ਼ਚਮ ਦਿਸ਼ਿ ਸੈਗਤਿ ਸਮੁਦਾਈਗੁਰੁ ਦਰਸ਼ਨ 

ਹਿਤ ਭੀ ਇਕ ਠਾਈ ॥ ੩੩ ॥ ਤਿਸ ਸੈਗਤਿ ਮਹਿੰ ਸਿੱਖ ਸਭਾਗਾ।ਧਨੀ 

ਬਡੋ ਅਰੁ ਨਾਮ ਸਭਾਗਾ । ਗੁਰੁ ਕੀ ਕਾਰ ਸਕੇਲਨਿ ਕਰਿਕੈ । ਹਯ ਲੀਨੋ 

ਗੁਰੁ ਖੁਸ਼ੀ ਬਿਚਰਿਕੈ ॥੩੪॥ ਲਾਖ ਲਾਖ ਕੀ ਕੀਮਤ ਭਾਰੇ । ਪੰਚ ਤੁਰੇਗ 

ਲਿਯੇ ਬਲ ਭਾਰੇ । ਲੋਕ ਹਜ਼ਾਰਹੁੰ ਸੈਗਤਿ ਜਾਨਿ।ਮਿਲ ਤਿਨ ਮਹਿ ਤਬਿ 

ਕੀਨਿ ਪਯਾਨ ॥੩੫॥ ਬਹੁ ਬਿਧਿ ਤੇ ਕਰਿ ਕਰਿ ਚਤੁਰਾਈ ।ਤੁਰਕਨਿ ਤੇ 
ਨਿਤ ਲੇਤਿ ਛਪਾਂਈ । ਸੇਵਾ ਕਰਤਿ ਅਨਿਕ ਪਰਕਾਰ।ਆਇ ਪਹੂਚੇ ਗੁਰ 

ਦਰਬਾਰ ॥ ੩੬॥ ਨਿਸਾਂ ਭਈ ਲਖ; ਦਰਸੇ ਨਾਂਹੀ । ਤੇਰਾਂ ਭਾਏ 
ਪੁਰਿ ਮਾਂਹੀ । ਭਈ ਪ੍ਰਭਾਤਿ ਲਗਜੋ ਦੀਵਾਨ । ਦਈ ਮੇਵੜੇ ਤਬਿ ਸੁਧਿ 

ਅਨਿ ॥੩੭॥ “ਅਬਿ ਦਰਸ਼ਨ ਕੌ ਸਮੋ ਜਨੀਜੈ.ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਸੁ 
ਲੀਜੇਮਲੇ ਲੈ ਸੈਗਤਿ ਸਭਿ ਉਪਹਾਗਭੁਖਨ ਬਸਤ੍ਰ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ॥੩੮॥ 
ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਤੁਰੈਗ ਦਰਬ ਸਮੁਦਾਈ । ਯੰਰ ਧਰਿ ਭਾਉ ਰਿਦੈ ਅਧਿਕਾਈ । 
ਜਾਇ ਗੁਰੂ ਕੋ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਨਿ । ਬੈਠੇ ਤਖ਼ਤ ਸ਼ੁਭਭਿ ਬਲ ਪੀਨ ॥੩੯॥ 

ਬਾਰਿ ਬਾਰਿ ਸਿਰ ਚਾਮਰ ਵੁਰੈਢਿਗ ਅਰਦਾਸ ਮੇਵਰੋ ਕਰੈਆਗੈ ਸਕਲ 
ਉਪਾਇਨ ਸਰਿ ਧਰਿ। ਬਾਰਿ ਬਾਰਿ ਪਦ ਬੈਦਨ ਕਰਿ ਕਰਿ ॥ 8੦॥ 
ਸੈਗਤਿ ਮਹਾਂ ਮੋਦ ਮਨ ਪਾਯੋ । ਜਗ ਗੁਰ ਪਾਵਨਿ ਕੋ ਦਰਸਯੋ । ਸ਼੍ਰੀ 

ਹਰਿਗੋਵਿੰਦ ਸ਼ਸਤ੍ ਨਿਹਾਰੇ। ਪੁਨ ਘੋਰੇ ਆਏ ਬਲਿ ਭਾਰੇ॥੪੧॥ਰੂਪ ਰੋਗ 
ਝਿਨ ਕੋ ਸਭਿ ਹੇਰੇ।ਸੁੰਦਰ ਆਕ੍ਿਤ” ਬਲੀ ਬਤੇਰੇ।ਖੁਸ਼ੀ ਅਧਿਕ ਹੀ ਸਿਖ 
ਪਰ ਕੀਨਿ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਬੈਧਨ ਕਟਿ ਦੀਨ ॥ ੪੨॥ ਅਪਰ ਸਿੱਖ 

੧ੰਕਧਰੋਂ (ਕੋਈ) ੫੩੧ ਹੀ ਦੇਵੇ ਐਸ ਸਰੂਪ ਵਾਲੇ (ਪੜੇ) ਦਾ। %ੰਵੰਦੇ ਹਨ । “ਭਾਗਾਂ 
ਵਾਲਾ । “ਉਦਰ ਸਰੀਰ ਵਾਲੇ । [ ਸਿ; ਆੜ੍ਿਤਿ]1 



ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੨੯੭੯) ਰਾਸਿ ੬। ਅਸੂ ੪੬ 

ਸੈਗਤ ਗਨ ਸਾਰੇ । ਜਸ ਇੱਛਾ ਘੰਰ ਗੁਰੂ ਨਿਹਾਰੇ। ਸਭਿ ਕੀ ਤਬਿ ਪੂਰਨ 
ਕਰਿ ਦਈ। ਅਧਿਕ ਪ੍ਰੀਤਿ ਆਗੇ ਉਪਜਈ ॥ ੪੩ ॥ ਸੁੰਦਰ ਬਦਨ 'ਜੈਢ 
ਮਾਨਿੰਦ । ਮੁਦੜਿ ਦੇਖਿ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕੋਵਿੰਦ। ਹਰਖੇ ਮਨ ਬਾਂਛਭਿ ਕੋ ਪਾ ਦ। 
ਨਰ ਤਨ ਅਪਨੇ ਕੋ ਸਫਲਾਇ ॥ ੪੪ ॥ ਕੇਤਿਕ ਦਿਨ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ 
ਕਰਿਕੈ । ਸੈਗਤਿ ਗਮਨੀ ਮੁਦ ਉਰ ਧਰਿਕੈ । ਅਨਿਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਜਸ 
ਕਹਿਤੇ। ਦਿਨ ਮਹਿ ਚਲਤਿ,ਨਿਸਾਂ ਮਹਿੰ ਰਹਿਤੇ॥੪੫॥/ਤੁਰਕ ਬਿਨਾਸ਼ਕ 
ਗੁਰੁਅਵਤਾਰੀ।ਚਹੁਂ ਦਿ|ਸ਼ ਕੀ ਸੈਗਤਿ ਸੁਖਕਾਰੀ'।ਇੱਤੜਾਦਿਕ ਕੀਰਤਿ 
ਕੋ ਭਾਖਤਿ । ਸੁਨਹਿ ਅਪਰ ਸੋ ਦਰਸ਼ਨ ਕਾਂਖਤਿ ॥੪੬॥ ੪੪ ਤੁ ਭ੩ ਘਤਾ4 
ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਿਥੇ ਖਸ਼ਟਮਿ ਰਾਸ “ਤੁਰੇਗ ਸੇਗਤ ਲਯਾਵਨ' ਪ੍ਰਲੇਗ ਬਰਨਨੰ ਨਾਮ ਪੰਚ ਚੱਤਵਾਰਿੰਸਤੀ ਅੱਸੂ ॥ ੪੫ ॥ 

੪੬. (ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ । ਲ਼ੂਧ ਜਪੁਜੀ ਪਾਠ]। 
ਦੋਹਰਾ ॥ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੁ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਪ੍ਰਭੁ ਜੋਧਾ ਬਲਵਾਨ । ਸ਼ੌਕ ਬਿਲੰਦ 
ਤੁਰੈਗ ਕੋ ਚਵੰਹਿਂ ਪ੍ਰੀਤਿ ਕੋ ਠਾਨਿ ॥ ੧ ॥ ਚੌਪਈ ॥ ਪੰਚ ਪਵੈਗਮ ਲਗੇ 
ਤਬੇਲੇ । ਸੇਵਕ ਲਾਗੇ ਕਰਨਿ ਸੁਹੇਲੇ” । ਪੁਨ ਸਤਿ ਗੁਰੁ ਇਕ ਇਕ 

ਵਿਰਵਾਯੋਫਾਂਧਨਿ ਚੇਚਲ ਬੇਗ ਧਵਾਯੋ॥੨॥ਤਿਨ ਪੰਚਹੁੰ ਮੈਂ ਏਕ ਭਲੋਰੋ। 
ਚੈਚਲ ਬਲ ਮੈਂ ਬੇਗ ਬਡੇਰੋ । ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਗੋਵਿੰਦ ਆਪ ਚਹਰ੍ਹਨਿ ਕੋ । 
ਰਖਵਾਯਹੁ ਕਹਿ,ਸੁਸ਼ਟ ਬਰਨ ਕੋ'”ਂ॥੩॥ ਜ਼ੀਨ ਜਰਾਉ ਜਰੇ ਜਵਾਹਰਿ। 
ਜਬਰ ਜ਼ੋਬ ਜਗਮਗ ਜਿਸ ਜ਼ਹਰ।ਸੁੰਦਰ ਕੋਰਦਾਰ ਬਰ ਹੀਰੇਜੋਗ ਥਾਨ 

ਕੇ ਜਾਨਤਿ ਚੀਰੇ” ॥੪॥ ਅਪਰ ਅਜਾਇਬ ਜੁਕੜਿ ਬਨਜੋ ਹੈ। ਸੁ ਵਰਨ 
ਸ਼ੋਭਤਿ ਸੂਰਨ ਸਨਜੋ ਹੈ“ ਐਸੋ ਤੁਰੇਗ ਸੁਗਮ ਨਹਿ ਆਵੈ|। ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ 
ਕੋ ਮਨ ਮਹਿੰ ਭਾਵੇ[ ॥੫॥ ਕਰਜੋ ਹੁਕਮ “ਆਨਹੁ ਕਰਿ ਭਕਾਰ। ਦਾਸਨ 
ਤਤਛਿਨ ਮਾਂਹਿ ਸ਼ਿੰਗਾਗ ਰੇਸ਼ਮ ਤੋਰ ਗਹੇ ਕਰ ਆਨਯੋ। ਖੈਨਭਾਗ ਜੁ/ਤ 
ਸਭਿ ਨੇ ਜਾਨਯੋ ॥ ੬॥ ਤਨ ਕੋ ਬਰਨ ਦਿਪਤਿ ਇਸ ਭਾਂਭੀ । ਮਨਹੈੰ 

ਤਾਵਤਾ' ਸੁੰਦਰ ਕਾਂਤ” । ਜੁਗਮ ਸ਼੍ਰੋਨ ਲਘ ਸੁੰਦਰ ਖਰੇ” । ਆਯੂਤ ਛਾਤੀ 
੧ਮੈਗਤ ਨੂੰ ਸੂਖ ਦਾੜੇ ਹਨ । “ਸੁਬੀ ਕਰਨ ਲਗੇ, ਭਾਵ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਗੇ ਘੋੜਿਆਂ ੮ / 
ਬਨ੍ਰੇਖਣ ਰੌਗ ਦਾ । “ਭਾਵ ਸੁਹਣੇ ਮਹੇਸ਼ ਹੀਰੇ ਜਿਸ ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਜੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਸੇ ਉਸੇ 
ਥਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਣਕੇ ਚੀਰੇ ਗਏ ਸਨ । “ਸੋਨੇ ਸਮੇਤ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਰੋਗ ਦਾ ਸ਼ੋਭਦਾ ਹੈ । 
&ਸੂਹਣੀ ਦਮਕ ਦਾ ਤਾਫਤਾ ਹੈ [ਫ:; ਤਾਫਤਾ=ਇਕ ਪੂਕਾਰ ਦਾ ਰੇਸ਼ਮੀ ਕਪੜ; _ਯਾ 
ਧੀਆਂ ਪਸ਼ਮੀਨੇ ਦਾ ਕਪੜਾ ਜੋ ਨਰਮੀ ਨਾਲ਼ ਲੁਸ ਲੁਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚਮਕਦਾ ਹੈ| 
5ਖੜੇ । #ਂਪ੦-ਕਹਿ ਸੁਡਟ ਬਚਨ ਯੋ । 1ਇਹ ਦੋਵੇ ਤੁਕਾਂ ਕਈ ਲਿਖਤੀ ਤੇ ਇਕ ਛਾਪ 
ਦੇ ਨੂਸਖ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤੇ ਚੇਪਈ ਦੇ ਦੇ ਹੀ ਢਕਹਨ ਹਨ ! 



ਸਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੨੯੮੦) ਰਾਸਿ ੬। ਸੰਧੂ 8੬, 
ਲੋਚਨ ਖਰੇ ॥੭॥ ਅਲਪ ਗਾਮਦੀ”, ਸੂੰਮ ਬਡੇਰੇ। ਖੋਕੀ' ਗੀਵ ਚਲਹਿ 
ਜਿਸ ਬੇਰੇ।ਸਿਮਰਿ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀਨਾਨ ਕਆਦਿ।ਚਦੇ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਧਾਰੀ ਅਹਿਲਾਢੇ 
॥ ੮ ॥ਸੁੱਦਰ ਚਾਲ ਪਾਇ ਕਰਿ ਵੇਰਾਂ । ਰੋਕਤਿ ਚਾਹਤਿ ਬੇਗ ਬਡੇਰਾਂ । 
ਬਹੁਰੋ ਲਾਰਾ? ਛੋਰਨਿ ਕੀਨਿ । ਕਰਤਿ ਓਜ ਗੁਰੁ ਧੀਰਜ ਦੀਨਿ ॥ ੯॥ 
ਛੋਟੀ ਛਾਲ ਉਛਾਲਨਿ ਕਰੇ । ਗਿਨ ਗਿਨ ਚਰਨ ਮਨਹੁੰ ਧਰਿ ਧਰੇ । 
ਬਹੁਰ ਧਵਾਇ ਬੇਗ ਕੋ ਹੇਰਾਂ । ਭਾਖਤਿ ਕਵਿ ਤਿਹ ਸੁਜਸ ਬਡੇਰਾ ॥੧੦॥ 
ਜਨੁ ਬਾਜੀ ਮੇਲੀ ਬਡ ਬਾਜੀ । ਨਟ ਬਾਜੀ ਜਿਸ ਦੇਖਤਿ ਲਾਜੀ' । ਪਨ 
ਗੌਨ ਕੋ ਕੀਨਿ ਪਿਛੇਰੇਬਪੁਰੇ ਮ੍ਰਿੱਗ ਕਹਾਂ ਸਮ ਦੌਰੈਂ॥੧੧॥ਮਨ ਕੇ ਸਾਥ 
ਸਖਾਪਨ ਧਾਰੈਂ।ਜਨੁ ਚਪਲਾ ਕੌ ਚਪਲ ਸਿਖਾਰੈ” । ਨਯਨ ਨਾਂਗਰੀ ਤੇ 
ਹੁਇ ਆਗਰ' । ਕਿਧੌਂ ਜੂਪ ਕੋ ਦਾਵ ਉਜਾਗਰ ॥੧੨ ॥ ਛਾਂਤੀ ਛੁਵੈ' ਛਾਲ 
ਪਗ ਦੌਨ੯। ਛਿਤ ਲਗਿ ਪਾਛਲਿ ਪਾਇ ਸੁ ਔਨ'” । ਥਰਕਤਿ ਮਨਹੁੰ 
ਬਾਰ ਮਹਿੰ ਮੋਤੀ"'।ਜਨੁ ਜਲ ਮਛਲੀ ਇਤਉਤ ਹੋਤੀ ॥੧੩॥ ਸਭਿਬਿਧਿ 
ਪਿਖਿ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਗੋਵਿੰਦ । ਚਢਿ ਕਰਿ ਭਏ ਅਨੰਦ ਬਿਲੌਦ। ਕਰਿ ਪਸੈਦ 
ਇਕ ਰਾਂਖੋ ਆਪ । ਜਿਹ ਅਰੂਢਿ ਪਾਂਪੀ ਨਰ ਖਾ੫ਿ॥ ੧੪ ॥ ਅਪਰ 
ਪਿਖਜੋ ਸੁੰਦਰ ਬਲ ਪੀਨ।ਬਿਧੀ ਚੋਦ ਕੋ ਬਾਜੀ ਦੀਨਿ।ਹੁਇ ਅਰੂਢ ਤਿਨ 
ਫੇਰਿ ਦਿਖਾਯੋ । ਮਨਹੁੰ ਪੌਨ ਕੋ ਪੂਤ ਸੁਹਾਯੋ ॥ ੧੫ ॥ ਲੈ ਕਰਿ ਭਯੋ 
ਅਨੰਦਤਿ ਭਾਈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੁ ਪਾਇਨ ਸੀਸ ਝੁਕਾਈ। ਪੁਨ ਤ੍ਰਿਤੀਆਂ ਘੋਗਾ 
ਮੰਗਵਾਇ । ਉਪਰ ਸੁੰਦਰ ਜ਼ੀਨ ਸੁਹਾਇ ॥ ੧੬॥ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੁਦਿੱਤੇ ਹੇਡੂ 
ਪੁਚਾਯੋ।ਲੇ ਕਰਿ ਸੇਵਕ ਤਤਛਿਨ ਆਯੋ । ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਪਹੂਚਯੋ ਜਾਇ। 
ਦੇ ਕਰਿ ਗੁਰੁ ਸੁਧਿ ਸਕਲ ਸੁਨ'ਇ ॥ ੧੭ ॥ ਦੌਬੋ ਤੁਰੰਗ ਹਜ਼ੂਰ ਹਕਾਰ। 
ਜ਼ੀਨ ਬਿਭੂਖਨ ਜੁਕਤਿ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ । ਪੈਂਦੇਖਾਨ ਸਮੀਪ ਪਠਾਯੋ।ਸੋ ਲੈ ਕਰਿ 
ਉਰ ਮਹਿ ਹਰਖਾਯੋ ॥ ੧੮ ॥ ਏਕ ਤੁਰੈਗ ਸ਼ੇਖ ਰਹਿ ਗਯੋ। ਖਾਸ ਤਬੇਲੋ 
ਮਹਿ ਰਖਿ ਲਯੋ। ਇਕ ਦਿਨ ਬੈਠਿ ਦਿਵਾਨ ਮਝ਼ਾਰਾ। ਸੁਭਟ ਸਿੱਖ ਤਹਿੰ 
“ਉਦਰ । "ਸੈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇ ਗਿੱਟੇ ਦ ਹੇਠ, ਦੌਹੰ ਦੇ ਵਿਢਕਾਰਲਾ ਬਾਂ । ”ਬਾਂਕੀ । “ਦੁੜਕੀ 
ਚਾਲ ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਪਵੇ / “ਘੋੜੇ ਨੇ ਮਾਨੋ” ਬਾਜ਼ੀ ਪਈ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਵੇਖਕੇ ਨਟ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ 
ਲੱਜਿਤਿ ਹੁਂਦੀ ਹੈ । $ਪਿੱਛੇ । “ਮਾਨੋ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਚੈਚਲਤਾਈ ਸਿਖਾਲਦਾ ਹੈ । ਦਲੈਨ 
ਇਸਤ੍ਰੀ (ਦੇ ਨੇਤਰ) ਤੇਂ ਵੀ ਵਧਕੇ ਹਨ [ਸਸ:,; ਆਕਰ==੍ਰੇਸ਼ਟ, ਵਧਕੇ; ਉੱਤਮ] । ਛਾਲ 
ਸੰਨੇਂ ₹ਵੋ' (ਅਗਲੇ) ਪੈਰ ਛਾਤੀ ਨੂੰ ਛੁਹੰਦੇ ਹਨ । "ਪਿਛਲੇ ਪੈਰ (ਸਿਰਫ ਛੁਹਣ ਮਾੜ੍ਹ, 
ਗੇ ਧਰਤੀ $ ਲਗਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ । "''ਜਿਢੇ' ਬਾਲ਼ ਵਿਚ ਮੋਤੀ । ”ਗਵਿਤ' ਦਾ ਕਮਾਲ ਹੈ। 



ਨੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੨੯੮੧) ਰਜੱਸ ੬ । ਅੱਸੂ 8੬, 
ਸ਼ੁਭਤਿ ਹਜ਼ਾਰ ॥ ੧੯॥ ਸਭਿਨਿ ਸੁਨਾਇ ਮੁਕੌਦ ਬਖਾਨੀ । “ਕੋ ਸਿਖ 
ਸੁੱਧ ਪਠ(ਹ ਗੁਰੁ ਬਾਨੀ । ਜਥਾ ਜੋਗ ਮਾੜਾ ਅਰੁ ਬਰਣ'।ਪਠਹਿ ਸੈਭਾਰਿ 
ਸੁਨਾਵਹਿ ਕਰਣ”? ॥ ੨੦ ॥ ਸੁਨਿ ਗਨ ਸਿੱਖ ਹਾਥ ਕੌ ਜੋਰਿ।ਕਹੈ' “ਗੁਰੂ 
ਹਮ ਤੁਮਰੇ ਜੋਰ । ਨਿਤ ਹੀ ਪਾਠ ਕਰਹਿੰ ਗੁਰ ਬਾਨੀ । ਕੰਠ ਹਮਾਰੇ ਅਹੇ 
ਮਹਾਨੀ ॥ ੨੧॥ ਛੇਮ ਹੇਤੁ, ਹਮ ਨੇਮ ਸਮੇਤਾ । ਰਟਹਿਂ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ, ਕਟਹਿੰ 
ਕੁਹੇਤਾਂ?। ਸੁਨਿ ਪੁਨ ਗੁਰੂ ਭਨਯੋ “ਹੈ ਨੀਕੀਗੁਰੁਬਾਨੀ ਸੇਗਿ ਪੀਤੀ ਹੀ 
ਕੀ॥੨੨॥ਤਊ ਸਿੱਖ ਜੋ ਹੁਇ ਬੁਧਿਵੇੜਾ । ਕਰਤਿ ਪ੍ਰੋਮ ਲਖਿ ਸ਼ੁੱਧ ਪਠੰਤਾ 
। ਸੋ ਅਬਿ ਸਨਮੁਖ ਬਿਰਹਿ ਹਮਾਰੇ । ਜਪੁਜੀ ਪਾਠ ਕਰਹਿ ਨਿਰਧਾਰੋਂ ॥ 
੨੩॥ ਸ਼ੁੱਧ ਸੁਨਾਇ ਰਿਬਾਵਹਿ ਮੋਹੀ । ਮਨ ਬਾਂਛਤਿ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰੋਹੀ 
ਨਹਿ ਅਦੇਯ ਵਸਤੁ ਪੁਨ ਕੌਨ । ਜਿਮ ਜਾਚਹਿ ਹਮ ਦੈ ਹੈ' ਤੋਨ” ॥੨੪॥ 
ਇਸ ਬਿਧਿ ਪੁਨ ਜਥਿ ਸਤਿਗੁਰੁ ਕਹਜੋ । ਸਭਿਨਿ ਬਿਚਾਰਿ ਗੁਰੂ ਰੁਖ 
ਲਹਜੋ । ਇਕ ਸਿਖ । ਗੁਰੁਮੁਖ ਨਾਮ-ਗੁਪਾਲਾ-੧ ਹਾਬ ਜੋਰਿ ਕਹਿ£ਸੁਨਹੁ 
ਕ੍ਰਿਪਾਲਾ ! ॥੨੫॥ ਜੋ ਸੇਵਕ ਪ੍ਰਤਿ ਆਇਸੁ ਕਰੀਯਹਿ । ਅਪਨਿ ਕ੍ਰਿਪਾ 
ਬਲ ਮੋ ਪਰ ਧਰੀਯਹਿ। ਕਰੋਂ ਸੁਨਾਵਨਿ “ ਬਿਰ ਹੋਇ। ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਠ ਜਿਮ 
ਜਪੁ ਕੋ ਜੋਇ! ॥ ੨੬॥ ਸੁਨਤਿ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਬਖਾਨ' । “ਆਛੀ 
ਬਾਤਿ, ਬਿਰਹੁ ਇਸ ਥਾਨਾ। ਨਿਜ ਸਨਮੁਖ ਆਸਨ ਡਸਿਵਾਵਾਂ । ਕਰਿ 
ਆਇਸੁ ਤਿਸ ਪਰਬੈਠਾਵਾ॥੨੭॥੬ਕਰਹੁ ਸੁਨਾਵ!ਨਿ ਸ਼ੁਧਜਪੁਮੋਹੀ।ਜਾਚਹਿ 
ਕਹੈਂ ਜੂ, ਦੇਵੇਂ ਤੋਹੀ” । ਬੈਠਯੋ ਸਨਮੁਖ ਲਗਯੋ ਉਚਾਰਨਿ । ਸਿਮਰਯੋ 
ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਕਾਰਨਿ ॥ ੨੮ ॥ ਪੁਰਬ ਕਹਿ ਇਕਿ ਓਅੰਕਾਂਰਾ?। 
“ਸਤਿਨਾਮ? ਕੋ ਬਹੁਰ ਉ ਚਾਰਾ। ਸਰੀ ਗੰਰਰੋਵਿੰਦ ਸੁਨਿ ਕਰ ਜੋਰਿ।ਨ ਮਸ- 
ਕਾਰ ਕੀਨੀ ਸਿਖ ਓਰਿ ॥ ੨੯ ॥ ਪਠਜੋ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਬਹੋਰੀ। ਬਰਨਨਿ 
ਕੀਨਸਿ ਜੋ ਖਟ ਪੌਰੀ । ਜੇ ਜੁਗ ਚਾਰੇ? ਜੁੜਿ ਅਨੁਰਾਗ । ਪਠੀ”, ਕਹੜੋ 
ਜਿਸ ਮਹਿੰ ਬੈਰਾਗ ॥ ੩੦ ॥ ਬਹੁਰ ਚਤੁਰ ਪਠਿ“ “ਸ਼ਰਵਣ” ਮਹਾਤਮ । 
ਕਰਿਬੇ ਸਰਵਣ ਬ੍ਰਹਮ ਅਨੰਦਾਤ ਮ।ਬਹੁਰ/ਮਨਨ!”ਕੀ ਪਵਰੀ ਚਾਰ। ਕਰੀ 
ਸੁਨਾਵਨਿ ਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਿ ॥੩੧॥ਪੁਨਹ ਪਠਤਿ ਭ' “ਪੰਚ ਪ੍ਰਵਾਨ”।ਨਿੱਧੜਾ- 

"ਲਗ/ ਤੇ ਅੱਖਰ । ਮਨ ਨ ਮੋਭਾਲ ਕੇ ਪੜ ਨਵੇ [ਮੈਸ, ਭਰਣ=ਦੇਹ ਵੰਦੇ , ਮਨ 
ਆਦਿ] (ਅ) ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ । ਭਾਵ ਛੋਮ ਦੇ ਕੁਹੇਤਾ=ਮੁਕਤੀ ਦੇ (ਕੁਹਿਤੂ ਭਾਵ) ਪੂਤਿਬੈਧਕ 
ਸਮਾਨਾਂ ਨੂੰ । "ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਪੜੀ । “ਚਾਰ (ਪੌੜੀਅ) ਪੜ੍ਹੀਆਂ । 



ਮੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂ ( ੨੯੮੩ ) ਰਾਸਿ ੬। ਅੱਸੂ ੪੬ 
ਸਨ ਜਹ ਤੀ ਨ ਬ ੨ । “ਤੂ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੋਕਾਰ”। ਸਖਯ'ਤ- 
ਕਾਰ ਪਰ ਤੁਕ ਇਹ ਚਾਰ ॥ ੩੨॥ ਪਣੀ ਅਸੈਖਨ ਪਵਰੀ ਵੇਰ ।ਸ਼ਕਤਿ 
ਸ਼ਾਂਤਕੀ ਪ੍ਰਥਮ ਸੁ ਹੇਰਿ। ਬਹੁਰ ਤਾਮਸੀ ਸ਼ਕਤਿ ਬਖਾਨੀ । ਜਿਨ ਕੋ 
ਅੰਤ ਨ ਕਿਨ ਹੁੰ ਜਾਨੀ ॥੩੩॥ ਚਾਰ ਪ੍ਰਕਾਰਨਿ ਬ੍ਹਮ ਜੁ ਗਕਾਨ। ਸਕਲ 
ਸੁਨਾਵਨ ਕੀਨਿ ਬਖਾਨ । ਪੁਨ ਬਿਅੰਤੜਾ ਕਹੀ ਬ੍ਹਮ ਕੀ । ਜੀਵ ਈਸ਼ 
ਇਕਤਾ ਕਰਿ ਸਮ ਕੀ'॥ ੩੪ ॥ ਸਨੈ ਸਨੈ ਸਭਿ ਕੀਨਿ ਸੈਂਭਾਰ । ਮਾਤਾ 
ਬਰਣ ਭਲੋ ਨਿਰਬਾਰਿ । ਸੁਨਿ ਸਤਿਗੁਰੁ ਤਬਿ ਰਿਦੇ ਬਿਚਾਰੀ ।-ਜਪੁ ਕੇ 
ਸਮ ਕ੍ਯਾਂ ਵਸਤੁ ਉਦਾਰੀ। ॥ ੩੫॥ਜੋ ਇਸ ਕੌ ਅਬਿ ਦੋਬੋਂ _ਕਰੈਂ ।ਕੋਇ ਨ 
ਸਮਤਾ' ਕਹੋ ਨੂੰ ਧਰੇਜੋ ਸਗਰੇ ਜਗ ਕੀ ਗੁਰਿਆਈ।ਇਹ ਦੈਹੈਂ-4ੰਨੇ ਸ਼ਢੈ 
ਠਹਿਰਾਈ ॥੩੬॥ “ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਨਦਰਿ ਨਿਹਾਲਾ । ਇਹ ਤੁਕ ਪਣੀ 
ਪ੍ਰੀਤਿ ਕੇ ਨਾਲ । ਤਬਿ ਸਤਿਗੁਰ ਮਨ ਮੋਦ ਉਪਾਯੋ। ਜਾਨੂੰ' ਉਠਿਬੇ ਹੇਤ 
ਉਠਾਯੋ॥੩੭॥ਤਿਲਕਿ ਦੇਨਿ ਕੋ ਚਾਹਯੋਰਿਦੈਸਿਖਨੇ ਕਰਯੋਮਨੋਰਬਤਬੈ' । 
-ਰਹਜੋ ਪੰਚਮੋਂ ਹਯ ਬਡਮੋਲ।ਸੋ ਮੈਂ ਲੋਉ' ਗੁਰੂ ਤੇ ਬੋਲ॥੩੮॥ਜ਼ੀਨ ਸਮੇਤ 
ਪਾਇ ਕਰਿ ਸੋਉ।ਚਵੋਂ ਤਿਸੀ ਪਰ ਮਨ ਮੁਦ ਹੋਉ ਅਸ ਅਸੁ ਪਰ ਹੋਵਨਿ 
ਅਸੁਵਾਰ।ਪਾਇਪ੍ਰਿਥੀ ਪਰ ਸੁਰਗ ਬਹਾਰ'॥੩੯॥ਜਿਸਕੋ ਦੇਖਿ ਸਿਹਾਵਭਿ 
ਨੈਨ੯। ਸੋ ਮੋਕਹੁ ਗੁਰੁ ਕਰਿ ਹੈ' “ ਦੈਨਿ।ਮੁਖ ਮਾਂਗਜੋ ਦੈ ਹੈ? ਕਹਿ ਲੀਨਿ 
-1 ਏਵ ਮਨੋਰਥ ਕੋ ਮਨ ਕੀਨਿ॥੪੦॥ਜਬਹਿ ਪਿਖ੍ਯੋ ਗੁਰੁ ਚਰਨ ਉਠਾਂਯੋ! 
ਪ੍ਰਭੁ ਮਾਯਾ ਨੰ ਤਬਿ ਬਿਚਲਾਯੋਸਮਬਜੋ ਰਿਦੇ-ਗੁਰੂ ਅਬਿ ਚਲੈਂ।ਸੁਨਹਿੰ 
ਸਲੋਕ ਨ ਸਭਿ ਵਲ ਫਲੋ”-॥੪੧॥ ਬਿਫਲ ਮਨੋਰਥ ਹੋਵਤਿ ਦੀਖਾਂ ।- 
ਰਹਜੋ ਛੂਛ ਮੈ' ਪ੍ਰਥਮ ਸਰੀਖਾ-। ਲਖਿ ਉਰ ਕੀ ਗੁਰੁ ਅੰਤਰਜਾਮੀ । 
ਬੋਲੇ ਕਹਾਂ ਕੀਨ ਤੋ'ਕਾਮੀ?॥੪੨॥ਬਿਨਾ ਮਨੋਰਥ ਜਪੁਜੀ ਸਾਗੇਪੂਰਬ 
ਸਮ ਜੇ ਸਕਲ ਉਚਾਰੋ । ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਗਾਦੀ ਬਡਿਆਈ।ਸਗਰੇ ਜਗ ਕੀ 
ਬਰ ਗੁਰਿਆਈ ॥ ੪੩ ॥ ਸੇ ਹਮ ਦੇਨਿ ਉਠਤਿ ਇਸ ਸਮੇ।ਜਿਸ ਕੇ ਅੱਗ੍ਰ 
ਤ੍ਰਿਲੋਕੀ ਨਮੇ । ਕਹਾਂ ਕਰਹਿ ਬਸ ਤੋਹਿ ਨ ਕੋਈ । ਜਹਾਂ ਉਚਿਤ ਹੁਇ 
" ਜੀਵ ਈਸ਼੍ਰ ਦੀ ਸਮਤਾ ਕਰ ਏਕਤਾ ਕਹੀ । "ਗੋਡਾ । ਭਾਵ ਇਕ ਮਨ ਪਾਠ ਕਰਦੇ 
ਨੂੰ ਫੁਰਨਾ ਫਰ ਪਿਆ / ਐਸੇ ਘੋੜੇ ਪਰ ਅਸਵਾਰ ਹੋਣਾ । “ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸ਼ੁਰਗਾਂ (ਵਾਂ) 
ਅਨੰਦ ਪਾਉਣ ਹੈ । <ਨੇਨ ਲਲਚਦੇ ਹਨ, ਠਰਦੇ ਹਨ; ਪ੍ਰਸੈਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । “ਸਲੋਕ (ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ) 
ਸੁੜਨਾ ਨਹੀ' ਤੇ (ਮੋਰੀ) ਸਾਰੀ (ਘਾਲ ਰਿ ਫਲ ਫਲਨਾ ਨਹੀਂ; ਭਾਵ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ `ਘੋੜ 
ਮਿਲਫਾ ਨਹੀਂ । 'ਹ੍ਹਰਥ ਰਹਿਤ ਰਹਿਕੇ । (ਅ) ਅਫੁਰ ਰਹਿਕੇ । 



ਮੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੨੯੮੩) ____ ੪0੧੬। ਅੰਜੂ 8੭. 

ਪਹੁੰਚੈ ਸੋਈ॥੪੪॥ ਅਬਿ ਭੀ ਪੈਨ ਜਨਮ ਤੁਵ ਭਯੋ । ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਖ 
ਸਭਿ ਮਿਟਿ ਗਯੋ,ਕਰਜੋ ਮਨੋਰਥ ਜੋ ਅਥਿ ਜੋਸੇਸੋਲੀਜਹੁ ਨਹਿ ਬਿਲ ਮਹੁੰ 
ਜੈਸੇ ॥ ੪੫॥ ਕਹਿ ਕਰਿ ਸੋ ਘੋਰਾ ਮੰਗਵਾਯੋ । ਸੁੰਦਰ ਜਿਸ ੫ਰ 
ਜ਼ੀਨ ਸੁਹਾਯੋ । ਸਵਾ ਲਾਖ ਕੀ ਕੀਮਤ ਜਾਂਹੀ । ਹਝਿ ਪ੍ਰਮੈਨ ਬਖ਼ਸ਼ਤਿ ਭੇ 
ਤਾਂਹੀ ॥੪੬॥ ਬਸਤ੍ਰ ਥਿਕੂਖਨ ਧਨ ਕੁਛ ਔਰ.ਦੇਤਿ ਭਏ ਸੋਢੀ ਸਿਰ- 

_ਮੋਰ। ਲਏ ਗੁਪਾਲੇ ਅਨੰਦ ਉਪਾਯੋ । ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੁ ਤੇ ਸੁਨਿ ਕਰਿ ਪਛੁਤਾਯੋ॥ 
8੭॥ ਮਾਤ੍ਰਾ ਬਰਣ ਸੈਭਾਰਹਿੰ ਸਾਰੇ । ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਬਾਨੀ ਸਿੱਖ ਉਚਾਰੇ' । 
ਮਹਾਂ ਮਹਾਤਮ ਕਰਿ ਢਿਖਰਾਯੋ । “ਨਹਿ ਤ੍ਰਲੋਕ ਮੈ ਮੈ ਸਮ ਕੁਛ ਪਾਯੋ'?॥ 
੪੮॥ ਇਮ ਸਤਿਗੁਰ ਬਹੁ ਕਰੇ ਬਿਲਾਸਾਂ 1 ਘਨੇ ਸੁਭਟ ਰਾਖਹਿੰ ਨਿਜ 
ਪਾਸਾ । ਤੁਰੋਗ ਬਿਕਨਿ ਆਵੇ' ਸੋ ਲੇਤਿ । ਸੈਨ/ ਮਹਿੰ ਬਰਤਾਇ ਸੁ ਦੇਤਿ 
॥ ੪੯ ॥ਦ਼ਤ ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਭਾਪ ਸੂਰਜ ਗਿਥੇ ਖਸਟਮ ਰਾਸੇ “ਤੁਰੇਗਨ' ਪ੍ਰਸੇਗ ਥਰਨਨੌ ਨਾਮ ਖਸ਼ਟ ਚੱਤਵਾਰਿੰਸਤੀ ਅੰਨ ॥੪੬॥ 

ਬ੭, (ਨਵੇਂ ਨਗਰ ਦਾ ਨਾਮ 'ਸ੍ਹੀ ਹਰਿ ਗੁਵਿੰਦ ਪੁਰ” ਧਰਿਆ] । 
ਦੋਹਰਾ ॥ ਹਯ ਅਕੌਰ ਗਨ ਦੇਯ ਕਰਿ ਸੈਗਤਿ ਗਈ ਬਿਸਾਲ । ਜਾਇ 
ਸ਼ਨਾਨੇ ਸੁਧਾਸਰ ਦੇਖਤਿ ਭਏੇ ਨਿਹਾਲ ॥ ੧॥ ਚੌਪਈ ॥ ਤੀਰਥ ਤਰਨ 
ਤਾਰਨ ਪੁਨ ਗਏ । ਤਹਾਂ ਸ਼ਨਾਨ ਕਰਤਿ ਸਭਿ ਭਏ । ਤਹਿ ਸੈਗਤਿ 
ਨੌ ਰਿਦੇ ਬਿਚਾਰਾ । “ਬ੍ਰਿਧਸਾਹਿਬ ਗੁਰੁ ਸਿੱਖ ਉਦਾਰਾਂ ॥ ੨॥ ਜਿਸ ਕੌ 
ਬਚਨ ਪਾਇ ਗੁਰੁ ਜਨਮੈ । ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਗੋਵਿੰਦ ਬਿਦਤਿ ਸਭਿਨਿ ਮੈਂ।ਇਹਾਂ 
ਨਿਕਟਿ ਤਿਸ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ।ਜਾਨਹ ਤਿਸੈ ਗੁਰੂ ਸਮਸਰੋ? ॥ ੩ ॥ ਇਮ 
'ਮਸਲਤ ਕਰਿ ਸੈਗਤਿ ਰਈ । ਬੀੜ ਗੁਰੂ ਕੇ ਜਾਹ ਸੁਧਿ ਲਈ । ਆਗੇ 
ਬ੍ਰਿਧ ਭਾਈ ਗੁਰੁਦਾਸਿ । ਦੋਨਹੁੰ ਬੈਠੇ ਗਕਾਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ॥ ੪ ॥ ਸਭਿਨਿ 
ਉਪਾਇਨ ਧਰ ਧਰਿ ਬੈਦੇਦਰਸ਼ਨ ਲੇ ਕਰਿ ।ਰਿਦੇ ਅਨੰਦੇਦਈ ਪ੍ਰਦਛ- 
ਨਾਂ ਸਨਮੁਖ ਬੈਸੇ। ਤਥਿ ਭਾਈ ਬੂੜੇ ਸਭਿ ਐਸੇ ॥ ੫॥“ਕਹਿਂ ਤੇ ਆਏ? 
ਕਹਾਂ ਪਯਾਨੇ?”। ਸੁਨਿ ਸੈਗਤਿ ਸ਼ੁਭ ਵਾਕ ਬਖਾਨੇਤੀਰ ਬਿਪਾਸ ਗ੍ਰਾਮ 
ਰੂਹੇਲਾ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਰੂ ਸੁਹੇਲ ॥ ੬ ॥ ਤਿਹ ਠਾਂ ਮਚਜੋ ਅਧਿਕ 
ਸੈਗ੍ਾਮੂ । ਤੁਰਕ ਹਜ਼ਾਰੋ' ਗੇ ਜਮ ਧਾਮੂ । ਤਿਨ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿ ਇਤਿ 
ਦਿਸ਼ਿ ਆਏ । ਰਾਵਰ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਅਥਿ ਪਾਏ!॥੭॥ ਸਰਬ ਪ੍ਰਸੈਗ ਸੁਨਜੋ 

੧(ਿ) ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ (ਸ਼ੁਧ ਜਪੁਜੀ ਪਾਠ ਦੇ) ਤੂੱਲ ਪਾਈ ਦੀ ਨਹੀਂ । 
ਬਬੂਰਾਬਰ । ਈਗਆਨ ਕਥਨ ਕਰੰਦੇ ਸਨ । 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਭਜ । ( ੨੯੮੪ ) ਰਾਸਿ ੬ । ਲੰੂ ੩੭ 

ਹਰਖਾਏ।ਸੈਗਤਿ ਕੋ ਬਰ ਦੇ ਤਿਪਤਾਏਪਨ ਸੈਗਤਿ ਨਿਜ ਥਾਨ ਪਯਾਨੀ 
। ਬਿਧ ਨੋ ਬਹਰੋ ਗਿਰਾਂ ਬਖਾਨੀ ॥ ੮ ॥ “ਸੁਨਿ ਗੁਰੁਦਾਸ ! ਬਿਤੀ ਬਹਾ 
ਬੇਰੇ । ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਗੋਵਿੰਦ ਦਰਸ਼ਨ ਹੇਰੇ । ਕਰਯੋ ਸੁਧਾਸਰ ਰਣ ਰਿ ਮਾਂਗੇ 
ਤਹਾਂ ਜਾਇ ਪੁਨ" ਅਧਿਕ ਸੈਘਾਰੇ॥੯ ॥ਅਬਿ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੋਂ ਬਨਿ ਆਵੈ। 
ਮਿਲਿ ਕਰਿ ਸੁਧਿ ਸਗਰੀ ਕੌ ਪਾਵੈਂ॥ਸੁਨਿ ਗੁਰੁਦਾਸ ਰਿਦੇ ਬਹੁ ਭਾਈ” । 
ਪੰਥ ਚਲੇ ਸਭਿ ਬਿਲਮ ਬਿਹਾਈ ॥ ੧੦॥ ਪ੍ਰਿਥਮ ਸੁਧਾਸਰ ਆਨਿ 
ਸ਼ਨਾਨੇ । ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਦਰਸ਼ਨ ਠਾਨੋ । ਤੀਨ ਸਿੱਖ ਤਹਿ ਅਪਰ ਮਿਲੋ 
ਹੈਂ । ਸੁਨਿ ਸੁਧਿ ਗੁਰੁ ਕੇ ਦਰਸ ਚਲੋ ਹੈ' ॥ ੧੧ ॥ ਜੋਧ, 'ਐਜਿੱਤਾਹਤੀਸਰ 
ਜੀਵਾ। ਪੰਚਹੁਂ ਚਲੋ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀ ਸੀਵਾ । ਤੀਰ ਬਿਪਾਸਾ ਕੇ ਚਲਿ ਆਏ। 
ਸਭਿਗੁਰੁ ਜਸੁ ਘਰ ਘਰ ਸੁਨਿ ਪਾਏ॥੧੨॥“ਮੁਗ਼ਲਮਾਰ ਗੁਰੁ ਭਯੋ । ਬਡੇਰਾ। 
ਰਣ ਘਾਲਯੋ ਘਮਸਾਨ ਘਨੋਰਾ?। ਗ੍ਰਾਮ ਗ੍ਰਾਮ ਮੈਂ ਕਹਹਿੰ ਸੁਨਾਵੈ' ।ਸੁਨਿ 
ਸੁਨਿ ਸਿੱਖ ਮੋਦ ਉਪਜਾਵੈ' ॥ ੧੩ ॥ ਆਗੈ । ਸਤਿਗੁਰ ਕਥਾ ਸੁਨੀਜੈ।ਜਿਸ 
ਤੇ ਸਕਲ ਕਾਮਨਾ ਲੀਜੈ।ਸੈਦਰ ਸਗਰੋ ਕੋਟ ਚਿਨਾਵਾ।ਨਗਰ ਬਸਾਵਨਿ 
ਮਨ ਲਲਚਾਵਾ ॥ ੧੪॥ ਤਬਿ ਬਿਸ਼ੁਕਰਮਾ ਨਰ ਤਨ ਧਰਿ ਕੈ । ਗੁਰੁ 
ਕਾਰਜ ਕੋ ਚਿਤਵਨ ਕਰਿ ਕੈ । ਹਾਂਬ ਜੋਰਿ ਕਰਿ ਦਰਸ਼ਨ ਲੀਨਾ । ਪਦ 
ਅਰਿਬਿੰਦਨ ਬੈਦਨ ਕੀਨਾਂ ॥ ੧੫॥ “ਮੇਧਾਵੀ? ਨਿਜ ਨਾਮ ਧਰਾਯੋ।ਗੁਰੁ 
ਸਨਮੁਖ ਹੁਇ ਬਾਕ ਅਲਾਯੋਅਪਨਿ ਸਫਲਤਾ ਕਰਿਬੇ ਕਾਰਨਿ। ਆਯੋ 
ਤੁਮ ਹਿਤ ਨਗਰ ਉਸਾਰਨਿ ॥ ੧੬॥ ਇਸ ਵਿੱਦੜਾ ਮਹਿ ਮਹਾਂ ਪ੍ਰਬੀਨ। 
ਆਇਸੁ ਦੀਜਹਿ ਰਚੋਂ ਨਵੀਨਾ । ਤਬਿ ਸਤਿਗੁਰ ਸਗਰੀ । ਬਿਧਿ ਜਾਨਿ। 
ਕਹਜੋ ਭਲੇ ਨਿਜ ਕਰੁਨਾ ਠਾਨਿ॥੧੭॥6ਸਭਿ ਕਾਰੀਗਰ ਮੈਂ' ਮੁਖਿ ਹੋ ਹੋਵਗੁ 
ਰਚਹੁ ਨਗਰ ਨੀਕੀ ਬਿਧਿ ਜੋਵਹੁ। ਸਭਿ ਕੌ ਨਿਜ ਕਰ ਦੇਹੁ ਮਜੂਰੀ | 
ਤੂਰਨ ਕਰਹੁ ਸੈਪੂਰਨ ਰੂਰੀ? ॥ ੧੮ ॥ ਆਇਸੁ ਪਾਇ ਕਰੀ ਸਭਿ ਕਾਗ 
ਰਚਜੋ ਨਗਰ ਬੀਬੀ ਰੁ ਬਜਾਰ।ਆਦਿ ਮਸੀਤ ਸਦਨ ਤਬਿ ਸਾਹੇ।ਕਰਿ- 
ਵਾਵਨਿ ਲਾਗਸਿ ਤਬਿ ਤਯਾਰੇ ॥ ੧੯ ॥ ਬੈਠੇ ਸਤਿਗੁਰੁ ਲਾਇ ਦਿਵਾਨ। 
ਗਾਵਤਿ ਸ਼ਬਦ ਰਬਾਬੀ ਗਕਾਨ । ਆਿ ਸਿੱਖ ਨੇ ਤਬਹਿ ਸੁਨਾਯੋ।ਬਿਧ 
ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦਾਸਹਿ ਆਯੋ” ॥ ੨੦॥ ਸੁਨਤਿ ਮੁਦਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਗੋਵਿੰਦ। 
ਨਿਕਟਿ ਹਕਾਰਜੋ ਬਿਧੀਆਂ ਚੈਦ । 'ਲੇ ਕਰਿ ਬਿੰਦ ਸਿੱਖ ਚਲਿ ਜਾਵਟ੍ਰ। 
“(ਤੇ ਹੁਣੇ) ਵਿਰ ਤਿਬੈ (ਵੂਹੇਲੇ) ਜਾਕੇ । "ਚੈਗੀ ਲਗੀ । “ਗਲੀਆਂ ਤੇ ਬਜ਼ਾਰ । ₹ ਪਾ:-ਚਿਗ 



_ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੨੬੮੫) ਗਜਿ ੬ । ਐ ੪੭, 

ਸਾਦਰ ਬੈਦਨ ਕਰਿ ਇਤ ਲਯਾਵਹ? ॥ ੨੧॥ ਸੁਨਿ ਬਿਧੀਆਂ ਸਿਖ ਗਨ 
ਲੈ ਗਯੋ । ਜਾਇ ਬਿਰਿੱਧ ਕੋ ਦਰਸਤਿ ਭਯੋ । ਨਮੋ ਕਰੀ ਸਭਿ ਨੋ ਸਨਮਾਨ। 
ਆਏ ਗੁਰੁ ਛਿਗ ਕਰਿ ਅਗਵਾਨ" ॥ ੨੨॥ ਦੇਖਿ ਦੂਰ ਤੇ ਹਰਿਗੋਵਿੰਦ। 
ਉਠੇ ਤੁਰਤ ਹੀ ਜੁਤਿ ਸਿਖ ਲ੍ਰਿੰਦ । ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਤਿ ਅਨੌਦ। ਬਿਲੌਦ।ਪਦ 
ਬੈਂਦੜਿ ਦੁਹਦਿਸ਼ਿ ਕਰ ਬਦੇ ॥ ੨੩॥ ਬੁੱਢੇ ਚਰਨ ਗੁਰੂ ਕੇ ਗਹੇ । ਗਰੁ 
ਬ੍ਰਿਧ ਪਦ ਪਰ ਕਰ ਧਰਿ ਰਹੇ ।/ਸ਼ਰੀ ਨਾਨਕ ਸਮ ਜਾਨਹਿੰ ਤਮ ਕੋਲਖਹੁ 
ਆਪਨੇ ਸੇਵਕ ਹਮ ਕੋ? ॥ ੨੪ ॥ ਤਿਮ ਗੁਰਦਾਸ ਸੈਗ ਗੁਰ ਮਿਠੋ।ਕੁਸ਼ਲ 
ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਿ ਹਿਤ ਸੋਂ ਭਲੇ । ਤੀਨਹੁੰ ਸਿੱਖਨਿ ਗੁਰੁ ਪਦ ਬੈਦੇਖੁਸ਼ੀ ਕਰੀ 
ਸਭਿ ਬੈਠਿ ਅਨੰਦੇ॥੨੫॥ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੁ ਬਿਧ ਕੋ ਗਹਿ ਕਰਿ ਹਾਬਇਕ ਆਸਨ 
ਬੈਠੇ ਲੋ ਸਾਥ । ਮਨੋ ਦੇਵ ਗੁਰ ਬਿਸ਼ਨੁ ਮਿਲੋ ਹੈ' , ਉੱਗੁਸੈਨ ਜਿ? 
ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਰਲੋ ਹੈ' ॥੨੬॥ ਬਚਨ ̀  ਬਿਲਾਸ ਮੁਦਤਿ ਹੁਇ ਕਰੇ । “ਰਣ ਮਹਿੰ 
ਡੁਰਕ ਬਿੰਦ ਹੀ ਮਰੇ? । ਬੈਠੇ ਜਬਹਿ ਤਿਮਰ ਹੁਇ ਆਯੋਘਰ ਨਵੀਨ ਜੌ 
ਗੁਰੁ ਬਨਵਾਯੋ ॥ ੨੭ ॥ ਤਿਸ ਮਹਿੰ ਡੇਰਾ ਬ੍ਰਿਧ ਉਤਾਂਰਾਂ। ਸਾਦਰ ਜੁਤਿ 
ਗੁਰੁਦਾਸ ਉਦਾਰਾਂ । ਦਾਸ਼ਨਿ ਪ੍ਤਿ ਆਇਸੁ ਫੁਰਮਾਈ । “ਸੇਵਾ ਕਰਹੁ 
ਸਕਲ ਮਨ ਭਾਈ%੨੮॥ਸੈਦਰ ਪਲੰਘ ਪਠੇ ਤਤਕਾਲ।ਖਾਨ ਪਾਨ ਹਿਤ 
ਅਸਨ ਰਸਾਲਾ । ਹਾਥ ਜੋਰਿ ਸੇਵਕ ਭੇ ਠਾਂਢੇ। ਜਿਮ ਜਿਮ ਕਹਜੋ ਕਰਤੋ 
ਹਿਤ ਗਾਵੇ" ॥ ੨੯॥ ਸਾਦਰ ਸਭਿ ਸੇਵਾ ਕਰਿਵਾਈ। ਸੁਪਤਿ ' ਜਥਾ ਸੁਖ 
ਨਿਸਾਂ ਬਿਤਾਈਪ੍ਰਾਂਤਿ ਭਏ ਸਲਿਤ' ਕੇ ਤੀਗਜਾਇ ਸ਼ਨਾਨੇ ਸੋਚ ਸਰੀਚੁ 
1੩੦ ॥ ਜ੫ ਆਦਿਕ ਨਿਤ ਨੋਮ ਜੁ ਬਾਨੀ।ਪਦਿ ਕਰਿ ਨਦੀ ਕੂਲ ਮਨ 
ਭਾਨੀ" । ਆਏ ਬਹੁਰ ਗੁਰੂ ਗੁਨ ਗਾਵਤਿ । ਅਦਭੁਤਿ ਲੀਲਾ ਜਰ 
ਦਿਖਰਾਵਤਿ ॥ ੩੧॥ ਸਨੇ ਸਨੇ ਚਲਿ ਆਏ ਤਹਾਂ । ਲਗੋ ਦਿਵਾਨ 
ਬਿਰਾਜਤਿ ਜਹਾਗਹਿ ਕਰ ਕੋ ਗੁਰੁ“ਨਿਕਟਿ ਬਿਠਾਏ।ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਿਲਾਵਲ 
ਆਦਿ ਜਿ ਗਾਏ ॥ ੩੨ ॥ ਸੁਨਹਿ ਰਬਾਬੀ ਤੇ ਆਨੰਦਹਿੰ। ਆਇ ਅਨਿਕ 
ਨਰ ਗੁਰੁ ਪਗ ਬੈਦਹਿੰ। ਕਿਤਿਕ ਸਮਾਂ ਜਬਿ ਬੈਠਿ ਬਿਤਾਵਾ । ਮੋਧਾਵੀ 
ਕਾਰੀਗਰ ਆਵਾ॥੩੩॥ਹਾਥ ਜੋਰਿ ਕਰਿ ਬਾਕ ਉਚਾਰਾ।ਮਹਾਰਾਜ ! ਬਹੁ 

“ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ (ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਜੀ ਨੂੰ) । ”ਬ੍ਰੰਹਸਪਭਿ । “ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ । “ਮਨ ਨੂੰ 
ਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ (ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਬਾਣੀ) ਪੜ੍ਹਕੇ । “ਗੁਰਾਂ ਨੇ (ਬਾਬਾ 
ਜੀ ਵਾ) ਹੱਬ ਫੜਕੇ। 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੂਰ ਪਰਤਾਪ ਸੂਰਜ। ____(੨੯੮੬) ਰਾਸਿ ੬ । ਔਸੂ ੪7. 

ਕਾਰ ਸੁਧਾਰਾ। ਵਿਰਹੁ ਨਗਰ ਅਵਿਲੋਕਨਿ ਕੀਜੈ । ਸਿੱਖਨਿ ਕੀ ਸੇਵਾ 
ਸਸਫਲੀਜੈ? ॥ ੩੪ ॥ ਬਿਧ ਗੁਰੁਦਾਸ ਲਿਏ ਨਿਜ ਸਾਬ। ਗਮਨੇ ਅਪਰ 
ਸੈਗ ਸਭਿ ਨਾਥ । ਪੁਰਿ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੁਇ ਹੇਰਨਿ ਲਾਗੇ । ਸਤਿਗੁਰੁ ਜਾਤਿ 
ਬਤਾਵਤਿ ਆਗੇ'॥੩੫ ॥ ਲਘੁ ਦੀਰਘ ਬੀਥੀ ਜਿ ਬਨਾਈ।ਮੇਧਾਵੀ ਤਬਿ 
ਸਰਬ ਦਿਖਾਈ । ਮੰਦਰ ਜਿਸ ਬਿਧਿ ਕੇ ਸ਼ੁਭ ਕੀਨਿ । ਸਨੈ ਸਨੈ ਗਮਨੇ 
ਸਭਿ ਚੀਨ ॥ ੩੬॥ ਸਕਲ ਬੀਬਿਕਾ ਮਹਿ ਵਿਰਿ ਆਏ । ਖਰੇ ਮਸੀਤ 

ਭਈ ਜਿਸ ਬਾਏ' । ਤਬਿ ਗੁਰੁਦਾਸ ਪੂਛਿਬੋ ਕਰਜੋ । “ਇਹ ਤੌ ਅਦਭੁਤ 
ਕਰਮ ਨਿਹਰਜੋ ॥ ੩੭ ॥ ਰਾਵਰ ਨੇ ਮਸੀਤ ਚਿਨਵਾਈ । ਇਹ ਕ੍ਯਾਂ 
ਕਾਰਨ ਦੇਹੁ ਬੁਬਾਈਊ।ਤਬਿ ਘੇਰੜ ਕੌ ਸਕਲ ਪ੍ਰਸੈਰਰਕਰਮੋ ਸੁਨਵਨਿ 
ਸੋ ਸਰਬੈਗ ॥੩੮॥ ਬਿਧ ਆਦਿਕ ਹਰਖੇ ਸਭਿ ਸੁਨਿ ਕਰਿ । ਬਹੁ ਚਾੜੁ- 

ਰਤਾ ਗੁਰੁ ਕੀ ਉਰ ਧਰਿ । ਕਾਰਣ ਰਣ ਕੌ ਇਸ ਤੇ ਭਯੋ। ਜਿਸ ਤੇ ਬ੍ਰਿੰਦ 
ਤੁਰਕ ਰਿਪੁ ਛਯੋ ॥ ੩੯ ॥ ਸਕਲ ਨਗਰ ਕੋ_ਢਿਰੇ ਨਿਹਾਰਾਂ । ਬਹੁ ਜਸੁ 

ਤਬਿ ਗੁਟੁਦਾਸ ਉਚਾਰਾਂ । ਬ੍ਰਿਧ ਆਦਿਕ ਪੁਰਿ ਅਧਿਕ ਸਰਾਹਾਂ । “ਰਦਯੋ 
ਰੁਚਿਰ ਸ਼ੁਭ ਸਲਿਤਾ ਪਾਹਾ ॥ ੪੦॥ ਉਚੇ ਬਲ ਬਡ ਸੈਲ ਹੁਵੈਤੀ” । 
ਬਸਹਿ ਪ੍ਰਜਾਂ ਬਹੁ ਮੋਦ ਭਵੈਤੀ£ । ਕਰਤਿ ਸਰਾਹਨਿ ਕੋ ਚਲਿ ਆਏ।ਬੈਠੇ 
ਸਤਿਗੁਰੁ ਹਰਖ ਉਪਾਏ ॥੪੧॥ ਬਿਧੀ ਚੋਦ ਬੋਲਯੋ ਤਿਸ ਕਾਲਾ । “ਇਹ 

ਗੁਰੁ ਪੁਰਿ ਨਿੜ ਬਸਹਿ ਬਿਸਾਲਾ । ਅਬਿ ਲੌ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਧਰਯੋ । 

ਪ੍ਰਥਮ ਨਾਮ ਕੋ ਨਾਸ਼ਨ ਕਰਯੋ? ॥ ੪੨ ॥ ਬਾਤ ਸਮੈ ਸਿਰ ਭਾਖਨਿ ਕਰੀ। 
ਗੁਰੁ ਖੁਸ਼ੀ ਬਹੁ ਤਿਸਿ ਪਰ ਧਰੀ। ਮੁਸ਼ਕਾਵਤਿ ਮੁਖ ਬਾਕ ਬਖਾਨ। “ਬਿਰਧ 
ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਝੋ ਸੁਜਾਨਾ ॥ ੪੩॥ ਪਰਿ ਕੌ ਨਾਮ ਧਰਹਿੰਗੇ ਏਹੀ ।ਜਗ 
ਮਹਿ ਬਿਥਰਹਿ ਸਦ! ਰਹੇਹੀ? । ਸੁਨਿ ਬ੍ਰਿਧ ਨੇ ਸਭਿ ਬਿਥੈ ਸੁਨਾਯੋ। 
“ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪ੍ਰਥਮ ਬਸਾਯੋ ॥ ੪੪ ॥ ਰਾਵਰ ਕੇਰ ਪਿਤਾਮਾ ਜੋਈ । 
ਜਿਸ ਕੋ ਜਸੁ ਗਾਵਤਿ ਸਭਿ ਕਈ। ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਤੁਮ ਪਿਤਾ ਸੁਜਾਨਾਂ । 
ਡਿਨਹੁ ਨਾਮ“ ਪਰ ਨਾਮ ਬਖਾਨਾ ॥ ੪੫॥ ਰਾਮਦਾਸ ਪੁਰਿ ਨਾਮ 

ਧਰੜੋ ਹੈ । ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਮਹਿੰ ਲਿਖਨ ਕਰਜੋ ਹੈ। ਬਿਦਤਿ ਜਗਤ ਮਹਿ 

ਜਾਨਹਿ ਸਾਰੇ । ਕਰਜੋ ਆਪ ਨੇ ਭਿਸੀ ਪ੍ਰਕਾਰੇ ॥। ੪੬॥ ਭਿਸੀ ਰੀਤਿ ਹੀ 

“ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਹੋਕੋ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਸੇਧਾਵੀ) । “ਮੋਰ ਹੂੰਦੀ ਹੈ “ਬੜੀ ਅਨੰਢ 
ਹੋਠੇ । “ਫੋਲੇਂਗਾ ਤੇ ਸਦ' ਰਹੇਗਾ । “ਭਾਵ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ। 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੂੜਾਧ ਸੂਰਜ । (੨੯੮੭) ਰਾਸਿ ੬ । ਅੰਸੂ ੪੮. 
ਹੁਇ ਅਭਿਰਾਮੂ ।-ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਗੋਵਿੰਦ ਪੁਰਿ-ਸ਼੍ਭ ਨਾਮੁ । ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਰੰਚਿ 
ਪੁਰਿ ਕਰਤਾਰਾਂ । ਬਿਬ ਗੁਰੂ" ਕਰੀ ਖਡੂਰ ਉਦਾਰਾਂ ॥ ੪੭॥ ਗੋਇੰਦਵਾਲ 
ਬਸਾਂਯਹੁ ਤੀਜੇ । ਰਾਮਦਾਸ ਪੁਰਿ ਚਤੁਰਬ ।ਥਥੀਜੇ.ਸ਼੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਿਚ 
ਦਾਬੇ। ਸ਼੍ਰ ਗੁਰੁ ਅਰਜਨ ਕੀਨਿ ਅਜਾਬੇ” ॥ ੪੮॥ ਸ਼ ਹਰਿ ਗੋਵਿੰਦ ਪੁਰਿ 
ਤੁਮ ਕੀਨੋ । ਮੈਂ ਨਿਜ ਮਨ ਮਹਿੰ ਇਸ ਬਿਧਿ ਚੀਨੋ”। ਸੁਨਿ ਗੁਰੁ ਆਦਿ 
ਸਭਾ ਜੇ ਸਾਰੀ । ਬ੍ਰਿਧ ਕੋ ਧੈਨਹਿ ਪੈਨ” ਉਚਾਰੀ ॥ ੪੯॥ ਸਭਿ ਮਹਿ 
ਪ੍ਰਗਟ ਨਾਮ ਤਬਿ ਹੋਵਾ । ਸਗਰੇ ਅਨੰਦ ਧਾਰਿ ਕਰਿ ਜੋਵ।ਇਮ ਸਤਿਗੁਰ 
ਪਰਿ ਨਾਮ ਧਰਾਯੋ।ਅਬਿ ਲੋ ਸਗਰੇ ਜਰ[' ਪ੍ਰਗਟਾਯੋ॥ ੫੦॥ ਖਾਸ ਮਹਿਲ 
ਗੁਰੁ ਕੇ ਬਰ ਚਿਨੋ । ਬ੍ਰਿੰਦ ਖਚੇ ਨਗ ਕੰਚਨ ਸਨ । ਰੁਚਿਰ ਰੀਤਿ ਕੇ 
ਦਰ ਰਖਵਾਏ । ਜਿਸ ਕੌ ਦੇਖਤਿ ਦੇਵ ਲੁਭਾਏ॥੫੧॥ਇਮ ਕੇਤਿਕ ਦਿਨ 
ਕਰੇ ਗੁਜ਼ਾਰਨ । ਸਿੱਖ ਅਨੋਕੈ' _ਕਰਤਿ ਉਧਾਰਨਿ । ਜਹਿੰ ਕਹਿ ਜਗ 
ਮਹਿ ਜਸੁ ਬਹੁ ਫੈਲਾ । ਜਿਸ ਆਗੈ ਨਿਸਪੜਡਿ ਲਗਿ ਮੈਲ॥ ੫੨ ॥ 
ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਿੰਝੇ ਖਸ਼ਟਮ ਰਾਸੇ “ਭਾਈ ਬ੍ਰਿੱਧ' ਪ੍ਸੇਗ ਬਰਨਨੇ ਨਾਮ ਸਪਤ ਚੱਤਵਾ[ਰੰਸਬੀ ਅੰਸ ॥ ੪੭ ॥ 

੪੮ [ਖ਼ਹਾਜਾ ਤੇ ਜਾਨੀ ਸੱਯਦ; ਨੈਦ ਲਾਲ “ਸੋਹਣ! । ]1 
ਦੋਹਰਾ ॥ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੁ ਹਰਿਗੋਵਿੰਦ ਜੀ ਬੀਰ ਧੀਰ ਗੈਭੀਰ । ਦਾਸਨ ਕਰਹਿ 
ਨਿਹਾਲ ਗਨ ਜੋ ਸੇਵੜਿ ਹੁਇ ਤੀਰ ॥ ₹॥ ਜੌਪਈ॥ ਇਕ ਕਸ਼ਮੀਰੀ 
ਬ੍ਰਾਜਾ ਨਾਮ । ਪੁਰਬ ਭਾਗ ਜਗੇ ਅਭਿਰਾਮ। ਨਿਤ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ 
ਗਹੀ । ਸਾਵਧਾਂਨ ਸਦ ਆਲਸ ਨਹੀ'॥੨॥ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਗੋਵਿੰਦ ਫ ਕੇਰਿ ਤੁਰੈਗ। 
ਮਲਹਿ ਸੁਧਾਰਹਿ ਸਗਰੇ ਅੰਗ । ਜਥਿ ਅਰੂਢ ਫ ਕਰਿ ਪੰਥ ਪਧਾਰਹਿ/ਆਗੇ 
ਅਸ ਕੋ ਸਦਾ ਸਿਧਾਰਹਿ ॥ ੩॥ ਇਕ ਸਰੂਪ ਸੋਂ ਚਿਤ ਬਿਰਮਾਯੋ।ਕਹਨਿ 
ਸੁਨਨਿ ਕਿਹ ਸੈਗ ਨ ਭਾਯੋ । ਰਹੇ ਇਕਾਂਕੀ ਮੋਲਿ ਨ ਠਾਨਿ”। ਗੁਰੁ 
ਸੇਵਾ ਮਹਿੰ ਰਹਿ ਸਵਧਾਨ ॥੪॥ ਕ੍ਰਿਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਇਕ ਦਿਨ ਪਿਖਿ ਧਾਰੀਂ। 
ਦੌਰਯੋ ਗਮਨਤਿ ਤੁਰੰਗ ਅਗਾਰੀ । ਸ੍ਰੇਦ' ਅੰਗ ਤੇ ਚਲਹਿ ਬਿਸਾਲ।ਤਨ 
ਕੌ ਸ਼ਰਮ ਨ ਪਿਖਹਿ ਤਿਸ ਕਾਲਾ ॥ ੫ ॥ ਇਕ ਸੇਵਾ ਕੇ ਭਤਪਰ ਹੋਵਾ । 
ਸੁਖ ਦੁਖ ਆਦਿ ਦੌਦ” ਸਮ” ਜੋਵਉਤਰਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਨਿਕਟਿ ਹਕਾਰਾ।ਕਹੁ 
ਕਯਾ ਇੱਛਾ ਰਿਦੇ ਮਝਾਰ/ ?”॥੬ ॥ ਸੁਨਿ ਕਰਿ ਹਾਥ ਜੋਰਿ ਬਚ ਭਾਖਾ। 
“ਦੂਜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ । ̀ਅਣੋਖਾ । ਚੰਦੂ ਬੀ ਮੇਲਾ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਦਇਕੱਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ 
(ਕਿਸੇ ਨਾਲ) ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਸੀ । 'ਮੁੜ੍ਕਾ । $ਥਕਾਨ । “ਭਾਵ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਜੇੜੋ-ਯਬਾ, 
ਹਰਖ ਸ਼ੋਕ, ੯੫ ਸ੪ । ਇਕ ਬਰੋਬਰ । 



ਸ਼ ਗੁਰ ਪੁਤਾਪ ਸੂਰਜ | ( ੨੯੮੮ ) ਗਾਸਿ ੬। ਅਸੂ ੪੮, 

ਪੱਦਕ ਰਾਵਰਿ ਦਰਸ਼ਨ ਅੰਭਿਲਾਖਾ। ਅਪਰ ਚਾਹਿ ਨਹਿੰ ਮੇਰੇ ਕੋਈ । 
ਸਦਾ ਸਮੀਪੀ ਤੁਮਰੇ ਹੋਈ ॥ ? ॥ ਸੇਵਾ ਕਰਤਿ ਰਹੋਂ' ਨਿਸ਼ਕਾਮਾਂ । ਪਿਖੋਂ 

ਬਦਨ ਰਾਵਰਿ ਸੁਖ ਧਾਂਮਾ”। ਸੁਨਤਿ ਪ੍ਰਸੀਦੇ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਿਧਾਨਾਂ । “ਭਯੋ 

ਨਿਹਾਲ” ਸੁ ਬਾਕ ਬਖਾਨਾ॥ ੮॥ਤਿਸ ਦਿਨ ਤੇ ਪ੍ਰਸਨ ਮਨ ਰਹੈ।ਕਿਹ ਸੰ 

ਕੈਸੇ ਕਬਹੁ ਨ ਕਹੈ _ਇਕ ਸੱਯਦ ਜਾਨੀ ਜਿਸ ਨਾਮੂਬੇਖ ਫਕੀਰ ਭਯੋ 

ਝਜਿ ਧਾਮੂ'॥੯॥ਖੋਜਹਿ ਮਗ ਜਿਮ ਹੁਇ ਕੱਲਕਾਨ । ਨਿਸ ਦਿਨ ਚਹੜਿ 
ਵਿਰਯੋ ਬਹੁ ਥਾਨਾਹਿੰਦ ਤੁਰਕ ਬਹੁ ਬਿਧ ਸੋਂ ਖੋਜੇ । ਪੰਚ ਨਿਵਾਜ ਕਰਹ 

ਸਭਿ ਰੋਜੇ ॥੧੦॥ ਜ਼ੁਹਦ ਕਰਤਿ”, ਖੋਜਤਿ ਬਹੁ ਥਾਈਂ । ਕਛੂ ਨ ਮੌਲਾ 

ਕੀ ਸੁਧਿ ਪਾਈ ।ਕਿਤੇ ਫਕੀਰ ਤੁਰਕ ਕੀ ਸੇਵਾ । ਹਿੰਦੂ ਸਾਧਨ ਤੇ ਚਹਿ 

ਭੇਵਾ॥੧੧॥ਕਹੂੰ ਨ ਹੋਈ ਪੂਰਨ ਆਸ਼ਾ।ਖੋਜਤਿਫਿਰਤਿ ਮਨੋ ਮ੍ਰਿਗ ਪਾਸ। 
| ਪੂਰਨ ਸੈਤ ਮਿਲਜੋ ਨਹਿ ਕੋਈ । ਪ੍ਰਭੁ ਕੋ ਪੰਬੁ ਦਿਖਾਵਹਿ ਜੋਈ॥੧੨॥ 

ਅੰਤਿ ਬਕਾਕੁਲ ਚਿਤ ਬਹ ਦੁਖ ਪਾਵਾ। ਕਿਸ ਕਰੁਨਾ ਕਰਿ ਭਾਂਹਿ 

ਬਝਾਵਾਂ । “ਸ਼ਰੀਨਾਨਕ ਕੀ ਗਾਦੀ ਮਹਾਂ । ਸਿੱਖੀ ਪਸਰੀ ਜਗ ਜਹਿਂ ਕਹਾਂ॥ 

੧੩॥ ਤਿਨ ਕੋ ਸੇਵਕ ਸਭਿ ਕਿਛ ਪਾਯੋ। ਪ੍ਰਭੁ ਮਿਲਿਬੇ ਕੌ ਪੰਥ ਬਤਾਯ। 

ਸਿੱਧਾਂ ਜਿਨਹੁੰ ਅਗਾਰੀ ਖਰੀ । ਅੰਗੀਕਾਰ ਨ ਤਿਨ ਜਨ ਕਰੀ" ॥ ੧੪ ॥ 

ਅਬ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਗੋਵਿੰਦ-ਬਡ ਜੋਧਾਂ । ਬਧਜੋ ਸ਼ਾਹੁ ਘਰ ਸੋਗ ਬਿਰੋਧਾਂ । ਸੋ 

ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਗੁਰ ਪੂਰਾਂ । ਮਿਲਿ ਸੇਵਹਿ ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਮਗ ਰੂਰਾਂ ॥ ੧੫ ॥ ਮਹਾਂ 
ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਮਨਿੰਦ ਖੁਦਾਇ । ਜਿਮ ਚਾਹਤਿ ਤਿਮ ਲੋਤਿ ਬਨਾਇ। ਵਾਸ 

ਨਿਹਾਲ ਕਰਹਿ ਤਤਕਾਲੂ। ਸ਼ਰਧਾ ਪ੍ਰੇਮ ਬਿਲੋਕਿ ਬਿਸਾਲੂ” ॥੧੬॥ ਸੁਨਿ 

ਜਸੁ ਕੋ ਮਨ ਮਹਿ ਹਰਖਾਯੋ । ਖੋਜਤਿ ਪਾਰਸ ਮਨਹੁੰ ਬਤਾਯੋ । ਚਲਿ 

ਆਯਹੁ ਉਤਲਾਵਤਿ ਸੋਉ। ਚਿਤ ਮਹਿੰ ਚਿਤਵਡਿ=ਕਿਸ ਬਿਧਿ ਜੋਉ”-॥ 

੧੭॥ ਸੈਕੜਿ“ ਆਇ ਸੁ ਖ੍ਰਾਜੇ ਮਿਲਕੋਜੋ ਗੁਰੁ ਪ੍ਰੇਮ ਬਿਖੈ ਢੁਲਿ ਰਲ੧ੋ4 

ਸਗ।ਰੀ ਅਪਨੀ ਬ੍ਥਾ ਸੁਨਾਈ । 'ਮੈਂ ਖੋਜਤਿ ਨੇ ਬੈਸ ਬਿਤਾਈ॥ ੧੮ ॥ 

ਤੂੰ ਮਮ ਮੇਲੀ ਤੁਰਕ ਸਰੀਰ । ਗੁਰੁ ਕੋ ਭੇਵ ਬਤਾਵਦੁ; ਬੀਰ” !। ਕਿਮ 

ਹੁਇ ਕਰਨਾ ਧਾਰੈਂ' । ਮੋਹਿ ਦੀਨ ਕੋ ਪੰਥ ਵਿਖਾਰੇ? ॥ ੧੯॥ ਤਬਿ 

ਨੇ ਸਭਿ ਬਿਧਿ ਕਹੀ। “ਇਨ ਸਮ ਅਪਰ ਨਹੀ' ਮਹਿ ਮਹੀ"। ਗੂਰੂ 

੨ਪਰ ਛਡ ਫਕੀਗੇ ਵੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ।₹ਤ੫ ਕਰਦਾ । “ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅੱਗੀ- 

(ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਗੌਤੀਆਂ । “ਕਿਵੇਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂ। “ਸੈਕੁਚਦਾ। #ਪਸੀਜ ਕੇ ਇਕ ਮਿਕ ਧੇ 

ਜਹ 8। ?ਹੇ ਭਾਈ ] 'ਪ੍ਿਥਵੀ ਵਿਧੈ। 



ਰੀ ਰੁਰੋ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੨੯੮ਢ) ਰਾਂਸਿ ੬ । ਔਸੂ ੪੮. 
ਸਮਰਬ ਸਭਿ ਅੰਤਰਜਾਮੀ । ਪ੍ਰਮ ।ਪਿਥਹਿੰ ਦਾਸਨ ਕੌ ਸ੍ਰਾਮੈ। ॥੨੦॥ 
ਕਰਹਿ ਉਧਾਰਨਿ ਬਿਲਮ ਨ ਲਾਵੈਂ।ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਰੁਨਾਰਸ ਵਲਿ ਆਵੈ। 
ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੁ ਕੇ ਦ੍ਰਾਰੇ ਬਹੋ । ਕਿਸ ਤੇ ਸੁਨਹੁ ਨ ਕਿਹ ਸੋਂ ਕਹੋ ॥ ੨੧॥ 
ਚਿੱਟੇ ਅਰਾਧਹੁ ਤੂਸ਼ਨਿ ਠਾਨੋ । ਨਿਜ ਪ੍ਰਸੈਗ | ਕਿਹ ਸੋਂ ਨ ਬਖਾਨੋ। ਸਥਿ 
ਜਾਨਹਿੰ ਤੇਰੋ ਅਹਿਵਾਲ । ਕਸਹਿੰ ਕਸੌਟੀ, ਰਹੋ ਸੈਭਾਲ਼ ॥ ੨੨॥ ਦੇ 
ਤਾਉ ਤੇ ਉੜਰਹਿੰ ਪੂਰਾ । ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਹਿੰਹਇ ਤਵ ਉਰ ਰੂਰਾ । ਜਿਮ 
ਕੈਚਨ ਕੋ ਆਗਾਂ ਦੇਤਾ"।ਖੋਟ ਨਿਕਾਰਿ ਸੁੱਧ ਕਰਿ ਲੋਤ।॥੨੩॥ ਭਲੀ 
ਪ੍ਰਕਾਰ ਲੋਹਿੰ ਜਬਿ ਸੋਧੇ । ਤਬਿ ਖੁਦਾਇ ਮਗ ਤੋਹਿ ਪ੍ਰਬੋਧੇ' । ਸਫਲਹਿ 
ਕਹਨਿ ਇਨਹੁ ਤਤਕਾਲ । ਸੁਨਹਿ ਪੀਰ ਜੀ ' ਹੋਹਿ ਨਿਹਾਲ੍ਹ ॥ ੨੪॥ 
ਸੁਨਿ ਜਾਨੀ ਸੱਯਦ ਅਸ ਗਾਥਾ । ਮਨ ਕਰਿ ਤਹੀਂ' ਨਿਵਾਇਸਿ ਮਾਂਥਾ । 
ਯੋ ਸਥਿਰ ਗੁਰਦ੍ਰਾਰ ਅਗਾਰੀ । ਕੂਖ ਪਿਪਾਸਾਂ ਸਹਿ ਦੁਖ ਭਾਰੀ ॥ ੨੫॥ 
ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੁ ਕੋ ਹੇਰਹਿ ਜਿਹ) ਸਮੋ । ਮਹਾਂ ਦੀਨ ਹੁਇ ਧਾਰਤਿ ਨਮੋ। ਅਪਰ 
ਕਛੂ ਕਿਮ ਸੁਨਹਿ ਨ ਕਹੈ। ਆਤ੫ ਛਾਂਵ ਦਿਵਸ ਨਿਸ ਸਹੇ ॥ ੨੬॥ 
ਨੀਚ ਗ੍ਰੀਵ ਬੈਠਜੋ ਇਕ ਬਾਨ। ਮਨ ਮਹਿ ਰਾਂਖਹਿ ਸਤਿਗੁਰੁ ਧਯਾਨ । 
ਕਿਤਿਕ ਦਿਵਸ ਮਹਿ ਕਹਜੋ ਗੁਸਾਈਂ।“ਇਹ ਛੋ ਬੈਠਕੋ? ਬੁੜਹੁ ਜਾਈ” 
॥ ੨੭ ॥ ਪਠਜੋ ਸਿੱਖ, ਇਮ ਪੂਛ ਪਠਾਯਹੁ” । -ਕੌਨ ਅਰਬ ਧੂਆ ਤੁਮ 
ਪਾਯਹੁਂ।ਬਸਤ੍ਰ ਦਰਬ ਤੇ ਆਦਿਕ ਆਨ!।ਸੋ ਮੁਖ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਠਾਨਿ 
॥ ੨੮॥ ਕਹਿ ਗੁਰੁ ਘਰ ਤੇ ਲੀਜਹਿ ਪਾਇ। ਕਰ ਕਾਰਜ ਕੌ ਸਦਨ 
ਸਿਧਾਇ-?। ਗਯੋ ਸਿੱਖ ਨੇ ਸਰਬ ਸੁਨਾਈ । “ਨਿਜ ਅਭਿਲਾਖਾ ਦੇਹੁ 
ਜਨਾਈ॥੨੯॥ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਪਰਵਾਹ ਨ ਕੋਈ।ੜੋਹਿ ਭਾਗ ਮਹਿ ਪ੍ਰਾਪਤਿ 
ਸੋਈ?। ਸੁਨੀ ਸਿੱਖ ਤੋ ਸੱਯਦ ਜਾਨੀ ਹੋਇ ਨੰਮ੍ਰਿਕਰ ਜੋਰਿ ਬਖਾਨੀ ॥ 
੩੦॥ “ਨੱਸੂਰਾੰ ਅਹੈ' ਪਦਾਰਥ ਸਾ । ਤਿਨ ਕੌ ਲੌਭ ਨ ਰਿਦੇ ਹਮਾਰੇ। 
ਮੈ' ਤਾਲਿਬ ਗੌਲਾ” ਕੋ ਏਕ । ਦੇਹਿ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਿ ਜਲਪਿ ਬਿਬੇਕ”॥ ੩੧॥ 
"ਜਿਵੇਂ (ਸ਼ਨਆਰ/ਸੈਨੇ ਨੰ ਅੱਗਾਂ ਦੇਂਦਾ ਹੈ । "ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ (ਤੇ ਉਸ ਹੱਥੀਂ) ਇਉ“ 
ਪੁਛ ਭੇਜਿਆ । “ਕਿਸ ਮਤਲਬ ਲਈ ਧੂੰਆਂ ਪਾ ਚੈਠਾ ਹੈ; ਭਾਵ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। 
$ਹੋਰ । “ਜਾਨੀ” ਨਾਮ ਹੈ ਸੁੱਯਦ ਦਾ। <ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ । “ਹੱਬ ਦਾ ਜੇੱਗਜਸੂ । 

#ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਨੁਸਖਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਦੇ .ਤੁਕਾਂ ਨਹੀ' ਹਨ ਤੇ ਦੌਪਈ ਦੇ ਦੇ ਹੀ 
੪੪6 ਦਿੱਤੇ ਹਨ । ਇਕ ਲਿਖਤੀ ਨੁਸਖੇ ਵਿਚ ਇਸਦੀ ਸਾਵੇ ਇਸ ਪਾਠ ਹੈ:- 
ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਲਥਿ ਮਨ ਮਾਂਗੇ । ਕਰਹ ਸੇਵ ਮਨ ਅਹੈ ਤਜਾਹੀ । 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਧ ਸੂਰਜ । ( ੨੯੯੦) ਗਸਿ ੬ । ਅੱਸੂ ਬਦ, 

ਸਿੱਖਨਿ ਸੁਨਿ ਕੈ ਜਾਇ ਸੁਨਾਈ।ਕਰੀ ਮੌਨ ਤਬਿ ਗੁਰੁ ਗੌਸਾਈਂ।ਕਿਤਿਕ 
ਕਾਲ ਮਹਿ ਆਂਗੜ' ਦੀਨ । “ਕਰਹੁ ਓਟ ਇਸ ਦਿਸ਼ਿਤੇ ਚੀਨ ॥੩੨॥ 

ਭੀਤ" ਉਚੇਰੀ ਦਿਹ ਚਿਨਵਾਈ । ਆਵਤਿ ਜਾਤਿ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਈ” । 

ਤਬਿ ਸੁੰਨ ਸਿੱਖਨਿ ਤੈਸੇ ਕੀਨਸਿ । ਤਿਸ ਕੇ ਅੱਗ ਚਿਨਾਇ ਸੁ ਦੀਨਸਿ॥ 
੩੩॥ ਜਾਨੀ” ਬੈਠਿ ਰਹਯੋ ਗਹਿ ਸੇਵਾ। ਦਰਸ ਨਹੀਂ' ਹਰੈ ਤਬਿ ਗੁਰੁਦੇਵ' । 
ਨਿਸ ਦਿਨ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਕੋ ਜਪੈ । ਆਤ੫; ਛੁਧਾ ਆਦਿ ਤੇ ਤਪੈ॥ ੩੪ ॥ 
ਮਨ ਮਹਿ ਪ੍ਰੇਮ ਇਧਾਂਇ ਬਿਸਾਲ।ਧਰਹਿ ਧਕਾਨ ਇਸਥਿਰ ਸਭਿ ਕਾਲ॥ 
ਗੁਰੁ ਕੋ ਸੇਵਕ ਖ੍ਰਾਜਾ ਜੋਈ । ਕੁਛ ਸੁਧਿ ਖਾਨ ਪਾਨ ਲੇ ਸੋਈ ॥ ੩੫ ॥ 

ਜਾਨੀ ਕੋ ਇਕ ਜਾਨਾ ਬਿਨ” । ਕਛੁ ਨ ਸੁਹਾਵੜਿ ਉਰ ਇਕ ਛਿਨਾ“। 

ਭਯੋ ਪ੍ਰੋਮ ਤੇ ਚਿਤ ਮਸਤਾਨਾ । ਦਿਨ ਪ੍ਰਤਿ ਬ੍ਰਧਤੋ ਜਾਤਿ ਮਹਾਨਾ॥੩੬॥ 

ਗੁਰੁ ਪਯਾਰੇ ਕੀ ਲਾਗੀ ਲਗਨ । ਸਕਲ ਕਾਲ ਮਹਿਂ ਪ੍ਰੀਤਿ ਨਿ ਮਗਨ” । 

ਦਰਸ਼ਨ ਬਿਨ! ਦਰਸ ਕਰਿ ਨੀਤ” । ਬਿਨਾਂ ਸੁਨਾਇ ਸੁ ਸੁਨਤੋ ਚੀਤ ॥ 

੩੭॥ ਬਿਨ ਆਹਾਰ ਤੇ ਤ੍ਰਿਪਤਯੋ ਰਹੇ।ਮਨ ਮਹਿ ਮਸਤ ਮੌਨ ਸੁਖ ਲਹੇ । 
ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬੀਤਜੋ ਚਿਰ ਕਾਲ । ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਨਹਿ ਕਰੀ ਸੈਭਾਲ ॥ 
੩੮॥ ਤਿਸ ਉਰ ਪ੍ਰੀਤਿ ਘਟੀ ਨਹਿੰ ਕਯੋਂ ਹੂੰ। ਦਿਨ ਪ੍ਰਤਿ ਵਧਤਿ ਜਾਤਿ 
ਸੁਖ” ਤਯੋਂ' ਹੂੰ । ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਅਭਿਲਾਖ ਬਿਸਾਲਾ ।-ਕਰਹਿੰੜ੍ਰਿਪਾਂ ਸਤਿ- 
ਗੁਰੁ ਕਿਸ ਕਾਲਾ $॥੩੯॥ਇਕ ਦਿਨ ਬੈਠੇ ਸਭਾ ਮੜਾਰਾ।ਤਬਿ ਸਿੱਖਨਿ 
ਕਰ ਜੋਰਿ ਉਚਾਰਾਂ । “ਬਡ ਸੇਵ' ਮਹਿ ਸੱਯਦ ਜਾਨੀ। ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਮਨ 
ਪ੍ਰੀਤੀ ਠਾਨੀ॥੪੦॥ਸਹਜ ਸੁਭਾਇਕ ਸੁਨਿ ਗੁਰ ਕਹਜੋ/-ਜੇ ਕਰਿ ਦਿਢ 
ਹਠ ਐਸੇ ਗਹਨੋ।ਤੌ ਅਥਿ ਜਾਇ ਡੁਬਹੁ ਦਰਿਆਉ-।ਹਮ ਢਿਗ ਤੇ ਤਿਹ 
ਦੇਹੁ ਸੁਨਾਉ? ॥੪੧॥ ਇਕ ਸਿਖ ਨੇ ਤਿਹ ਜਾਇ ਸੁਨਾਵਾਂ । “ਹੁਕਮ ਗੁ 
ਨੇ ਇਮ ਫੁਰਮਾਵਾ?”। ਜਾਨੀ ਸੁਨਿ ਹਰਖਯੋ ਅਸ ਬਚ ਕੋ । ਕਹਿਓ ਅਹੇ 
ਮੋਹਿ ਪ੍ਰਤਿ ਸਚੁਕੋ॥੪੨॥ਦੌਰਯੋ ਜਾਇ ਨਦੀਮਹਿੰ ਪਰਯੋਤੂਰਨ ਸਿਖਗੁਰੁ 
ਪਠਵ/ਨੇ ਕਰਜੋ। ਡੂਬਤਿ ਜਾਨੀ ਵਹਿਰ ਨਿਕਾਸ।ਆਨਿ ਬਿਠਾਇ ਦੀਨਿ 
ਥਲ ਤਾਸ॥ ੪੩॥ ਬਹੁਰ ਸਿੱਖਕ ਬਹੁ ਕਰਹਿ ਸਪਾਰਸ਼ । “ਤੁਮਰੀ 

੧ਕੈਧ। “(ਕੋਈ) ਆਉਂਦ। ਜਾਂਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਸੇ ਸੁ। 5ਨਾਮ ਹੈ ਸੱਯਦ ਦਾ । “ਪਿਆਰ ਬਿਨਾਂ 
[ਫ% ਜਾਨਾਂ=ਪਿਆਰਾ 11। “ਛਿਨ ਮਾੜ੍ਰੋ। #ਮਸਤ। “(ਬਾਹਰਲੇ) ਦਰਸ਼ਨ ਬਿਨਾਂ (ਅੰਤਰ 
॥ਤਮੇ) ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾਂ । ਅੰਦਰ ਦਾ ਸੁਖ । ਦਤਿੰਸੇ ਹੀ ਥਾਂ । 



ਸਰੀ ਗੁਰ ਪੁਤਾਪ ਸੂਰਜ। ___( ੨੯੯੧) ਰਾਸਿ ੬ । ਅੰਸੂ ੪੮, 
ਆਗਾਂ ਮਹਿ ਬਿਨ ਆਰਸ' । ਉਠੈ ਨਹੀਂ ਤਿਸ ਥਲ ਮਹਿੰ ਜੈ ਹੈ।ਨਾਤੁਰ 
ਰਾਵਰਿ ਦਰਸ਼ਨ ਪੈ ਹੈ!॥ ੪੪ ॥ ਕਸਜੋ ਕਸੋਟੀ ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਦੇਖਾ । ਜਾਨੀ 
ਜਾਨਾ ਪ੍ਰੰਮ ਵਿਸ਼ੇਖ । ਪਨ ਕਹਿ ਪਠਨੋ “ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਲੋਹੂ । ਜਿਮ ਚਾਂਹਹੁ 
ਭਿਮ ਕਿਸ ਕਰਿ ਦੇਹ” ॥ ੪੫॥ ਕਹਿ ਜਾਨੀ ਪਏਕ ਜਾਨਾ” ਬਿਨਾਂ। 
ਅਪਰ ਨ ਜਾਨੋਂ ਫੁਛ ਹੁਇ ਘਨਾ? । ਜਬ ਇਨ ਕੋ ਭੀ ਤਯਾਗ ਬਖਾਨਾ। 
ਦਰਸ਼ਨਲਾਰੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ਮਹਾਨਾ॥੪੬॥ਤਬਿ ਜਾਨੀ ਕੋ ਨਿਕਟਿ ਬੁਲਾਇਵ। 
ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਭੁ ਪੰਥ ਬਤਾਇਵ । ਸਨਤਿ ਸਮਾਯਹੁ ਪਰਮਾਨੰਦ । 
ਪਰਯੋ ਚਰਨ ਪਰ ਕਰ ਜੁਗ ਬੰਦਿ॥੪੭॥ਤਬਿ ਅੰਤਰ ਗਤਿ ਲਗੀ ਸਮਾਧਿ। 
ਮਿਟ ਗਈ ਬਜਾਧ ਰੁ ਆਧਿ ਉਪਾਧਿ । ਤਬਿ ਖ੍ਹਾਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰੁ ਬੁਲਵਾਯੋ। 
ਦੋਨਹੁਂ ਪ੍ਰਤਿ ਅਸ ਹੁਕਮ ਅਲਾਯੋ ॥ ੪੮॥ “ਪੂਰੀ ਪਰੀ ਤੁਮਾਰੀ 
'ਸੇਵਾ। ਕਰੇ ਪ੍ਰਸੈਨ ਭਲੇ ਗੁਰੁਦੇਵਾ । ਅਬਿ ਕਿਸ ਬਲ ਹੁਇ ਰਹੋ ਇਕੰਤ। 
ਜਿਸ ਰਹਿਨੀ ਮਹਿ ਸੈਤ ਮਹੈਤ॥੪੯॥ਮਾਨਨੋ ਬਾਕ “ਕਰਹਿ ਹਮ ਐਸੇ 
ਰਹੇ ਕਿਤਿਕ ਦਿਨ ਪੂਰਬ ਜੈਸੇ । ਹਿਲ ਕਰਹਿ ਨਿਜ ਹਾਬਨਿ ਸਾਥ। 
ਚਰਨ ਸਪਰਸਹਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੁ ਨਾਥ ॥੫੦॥ ਬੇਪਰਵਾਹ ਮਗਨ ਮਨ ਰਹੈ 
ਗੁਰੁ ਸ਼ਰਧਾ ਕੋ ਉਰ ਨਿਰਬਹੈਂ।ਮਨ ਸੈਕਲਪ ਸੁ ਜਥਾ ਉਠਾਇ। ਨੰਦ- 
ਲਾਲ ਤਿਨ ਕੇ ਢਿਗ ਆਇ” ॥੫੧ ॥ ਦੋਇਨ ਅਪਨਾ ਚੇਲ' ਕੀਨਸਿ । 
ਪ੍ਰਭੁ ਕੋ ਪੰਥ ਤਾਂਹਿ ਕੋ ਦੀਨਸਿ । ਕਰਿ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਹੜੋ ਤਿਸ ਤਾਈ'। 
“ਸੇਵਾ ਕੀਜਹਿ ਗਰ ਗੋਸਾਈਂ॥੫੨॥ਨਿਜ ਬਦਲੋ ਮਹਿਂ ਸੇਵਾ ਹੇਤੁ। ਛੋਰਯੋ 
ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਿਕੇਤ । ਨੰਦ ਲਾਲ ਕੈ ਪ੍ਰੇਮ ਬਿਸਾਲਾ। ਗੁਰੁ ਢਿਗ ਕਰਹਿ 
ਘਾਲਨਾ ਘਾਲਾ॥ ੫੩॥ ਸੁੰਦਰ ਤਿਹ ਸਰੂਪ ਗੁਰੁ ਹੇਰਾ । ਜਿਸ ਕੈ ਮਨ 
ਅਨੁਰਾਗ ਘਨੌਰਾ । ਹੋਇ ਪ੍ਰਸੈਨ “ਸੋਹਿਣਾ”ਨਾਮ।ਤਿਸ ਕੋ ਭਾਖਤਿ ਭੇ ਸੁਖ 
ਧਾਮ ॥ ੫੪॥ ਤਿਸ ਦਿਨ ਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਭਿ ਮਹੀਆਂ । ਨਾਮ ਸੋਹਿਣਾ 
ਜਿਸ ਕਿਸ ਕਹੀਆਂ । ਸਤਿਗੁਰੁ ਕੋ ਸੇਵੇ ਨਿਸ਼ਕਾਮ।ਮਨ ਧਾਵਤਿ ਪਾਯਹੁ 
ਬਿਸਰਾਮ ॥ ੫੫॥ ੪੩ ਸ਼ੀ ਹੁਰ ਪ੍ਗਾਪ ਸੂਰਜ ਹ੍ਰਿੰਏ ਖਸ਼ਟਮ ਰਾਸੇ 'ਪ੍ਰਾਜੇ ਅਤੇ ਜਾਨੀ ਸੱਯਦ ਕੇਂ' ਪ੍ਰਸਗ ਕਰਨੇ ਨਾਮ ਅਸ਼ਟ ਦੱਤਵਾਹਿੰਸਤੀ ਅੰਨ ॥ ੪੮ ॥। ' ਗੀ 
"ਬਿਨਾਂ ਆਲਸ । ਦਜਾਨੀ ਦਾ ਜਾਣਿਆੰ ਬਹੁਤਾ ਪ੍ਰੇਮ । ਤਰਿਧਿ ਮਿੱਧਿ ਲੈ ਲੈ (ਜਿਨ੍ਹਂ ਨਾਲ) 
ਜੋ ਜਿਸਨੂੰ ਚਾਹੇਂ ਗੇ ਕਹ ਚੇਵੇਂਗਾ ( “ਪਿਆਰੇ । “ਜਜੋਂ ਹੀ ਕਿ ਮਨ ਵਿਚ ਮੈਂਕਲਪ 
ਉਠਾਇਆ; (ਕਿ ਕੋਈ ਅਪਣੇ ਥਾਂ ਦੁਦੂ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਛੌਬ ਕੇ ਹਰੀ, ਤਚੋਂ ਹੀ ਇਕ) 
ਟੰਢ ਲਾਲ ਨਾਮੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਆ ਗਿਆ । 



-ਤ ਪਾਪ ਸੂਰ [੨੯੯੨ 
੪੯. [ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਤੋਂ ਅਦਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾਂ ਸੁਣੀ] । 

ਦੋਹਰਾ ॥ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਕਰਤਿ ਦਾਸ ਕੱਲਜਾਨ ।ਇਿਕ ਦਿਨ 

ਬੈਠੇ ਸਭਾਂ ਮਹਿ, ਉਡਗਨ ਚੈਦ ਸਮਾਨ ॥੧॥ ਚੌਪਈ ॥ ਦਰਸ਼ਨ 

ਕਰਹਿੰ ਸਿੱਖ ਸੁਖ ਪਾਵਹਿੰ । ਮਹਾਂ ਪ੍ਰੋਮ ਤੇ ਬਲਿ ਬਲਿ ਜਾਵਹਿੰ।। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ 

ਗੋਵਿੰਦ ਆਨੰਦ ਧਾਰਾ । ਸਾਹਿਬ ਬੁੱਢੇ ਸਮੁਖ ਨਿਹਾਰਾਂ॥ ੨॥ ਸੁੰਦਰ ਬਾਕ 

ਬਿਲਾਸ ਬਖਾਨਾ। € ਭਾਈ ! ਤੁਮ ਬੈਂਸ ਮਹਾਨਾ: ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਕੀ 

ਕੀਨੀ ਸੇਵ।ਸੇਵੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਗੁਰਦੇਵਾ ॥ ੩॥ ਤਿਨ ਕੀ ਜੁਗਤਿ ਅਪਰ 
ਸ਼ੁਭ ਕਰਨੀ । ਕਰੀ ਨਿਹਾਰਨਿ ਦੁਰਮਤਿ 'ਦਰਨੀ"। ਜਥਾਂ ਚਰਿੱਤ੍ਰ ਕੀਏ 

ਸ਼ੀ ਨਾਨਕ । ਬਾਕ ਅਮੋਲ ਮਨੋ ਮਨਿ ਮਾਨਕ” ॥ ੪ ॥ ਭੁਕੜਿ ਮੁਕਤਿ 

ਸੰਭ ਹਾਜ਼ਰ ਜਿਨ ਕੇ । ਕਰੇ ਕਰਮ ਹੇਰੇ ਤੁਮ ਭਿਨ ਕੇ । ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਗੁਰ 
ਅਮਰ ਗੁਸਾਈ' । ਸਭਿ ਲੀਲਾਂ ਜਿਮ ਕੀਨਿ ਸੁਹਾਈ ॥ ੫ ॥ ਸੁਖਦ ਕਰੀ 

ਜਸ ਤੀਨਹੁ! ਕਰਨੀ । ਹਮਹਿ ਸੁਨਾਵਹੁ ਤਿਮ ਦੂਖ ਹਰਨੀ । ਸੁਨੀ 

ਅਪਰ ਨੇ ਕਿਸ ਡੇ ਕਾਨ” । ਤੁਮ ਬਿਦਮਾਨ ਬਿਲੋਕਨਿ ਠਾਨਿ'॥੬॥ਅਹੋ 
ਪੁਰਾਤਨ ਪਰਮ ਪ੍ਰਬੀਨਾ । ਗੁਰ ਸਿੱਖੀ ਸ਼ਰਧਾ ਮਨ ਭੀਨ੍ਾ”। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ 
ਗੋਵਿੰਦ ਕੇ ਬਚ ਸੁਨੋ । ਮੁਸਕਾਵਤਿ ਬੁੱਢਾ ਬਚ ਭਨੇ ॥ 7 ॥ “ਅੰਤਰਜਾਮੀ 

ਤੁਮ ਸਭਿ ਜਾਨੋ । ਭੂਤ ਭਵਿੱਖਤ ਨਾਹਿ ਨ ਛਾਨੋ। ਤੁਮ ਸੂਰਜ ਮੈਂ ਦੀ੫ 

ਸਮਾਨੋ । ਕਯਾ ਮੈਂ ਕਰੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਖਾਨੋ ॥ ੮ ॥ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਗੁਨ ਮਹਵ 

ਮਹਾਨੋ। ਮਮ ਮਤਿ _ਲਘ ਕੈਸੇ ਤਿਸ ਜਾਨੋ । ਕਿਮ ਸੁਕਤਾਂ ਤੇ ਸਿੰਥ 
ਉਲੀਚੋਂ” । ਕਿਮ ਕਰਿ ਛਾਂਦੋਂ ਭਾਨੁ ਮਰੀਚੋ” ॥ ੯॥ ਸੁਨਿ ਸਤਿਗੁਰ ਬੋਲੇ 

€ਹਮ ਜਾਨੋਂ।ਜਿਮ ਤੁਮ ਭਾਖਟ ਤਬਾਂ ਪਛਾਨੈ । ਸਭਿ ਕਿਛ ਹਮਰੇ ਗਯਾਂਤ 

ਜਦਾਪੀਪਸੁਨਜੋ ਚਹੈ' ਤੁਵ ਬਦਨ"ਤਦਾਪੀ ॥੧੦॥ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਨਿਭ 

ਸਨਮੁਖ ਰਹਜੋਕਰਨੀ ਜੁਗਤਿ ਸੁਭਾਵ ਸੁ ਲਹਜੋਯਾਂ ਤੇ ਸਭਿ ਹੂੰ ਬਰਨਲ 

ਕਰੀਐ। ਹਮਰੇ ਉਰ ਪ੍ਰਸੈਨਤਾ ਧਰੀਐ” ॥ ੧੧॥ ਸੁਨਿ ਭਾਈ ਬਿਿਥ 

ਪਰਮ ਸਿਆਨਾ। ਲਗਜੋ ਬਿਚਾਰਨਿ ਕਰਿ ਕਰਿ ਧਕਾਨ।-ਕੋ ਕੋ ਜੁਗਤ 

ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਹੋਂ । ਮੈਂ ਅਜਾਨ_ਗਤਿ_ਸਭਿ ਕਿਮ ਲਹੌਂ-॥ ੧੨॥ ਇਮ 

੧ਦਰਮਤ ਨਾਸ਼ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ । ਮਨ ਦੇ ਰਤਨ । (ਅ) ਮਣੀ ਤੇ ਮਾਣਕ । ਭਰਜਿਵਾਂ ਤਿੰਨ ਗੋ 

(ਸਤਿਗੁਰਾਂ) ਨੇ। “ਹੋਰ ਤਾਂ (ਕਿਸੇ ਠੇ) ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੈਲੀਂ ਸੁਣੀ_ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ । “ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨੈ 
ਪ੍ਰਤੱਖਕ ਦੇਖੀ ਹੈ । ਝਛਿਪੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ' ਹੈ । ?ਸਿਪੀ ਲਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਕੀਣੂੰ ਬੇਂ ਦਿਆ ਜਾਵੇ । 

[ਰਲੀਚਨ=ਬੱਟਲਾ]। "ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨ ਕਿਵੇਂ ਢੱਕੀਆਂ ਜਾਣ । “ਭਾਵੇਂ 1""£ਧ ਤੋਂ 1 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੁਰਭਾਪ ਸੂਰਜ | (੨੯੬੩ ) ਰਾਸਿ ੬। ਸੰਸੂ ਬ੯. 
ਚਿਤਵਨ ਕਰਿ ਕਰਿ ਮਤਿ ਮਥਾਂ । ਰਿਦੇ ਪ੍ਕਾਸ਼ੀ ਅਦਕੜ ਕਥਾ । ਸ਼੍ਰੀ 
ਹਰਿਗੋਵਿੰਦ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਹਾਰ । “ਸੁਨਹ ਗੁਰੂ!” ਇਮ ਬਾਕ ਉਚਾਰਾ ॥੧੩॥ 
ਓਸ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਅਵਤਾਰ । ਸੁਤਹਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੀ ਕਰਨੀ ਸਾਰ । ਜਨ ਮਤਿ 
ਹੀ ਅਜ਼ਮਤ ਬਿਦਤਾਈ । ਸਗਰੇ ਜਗ ਮਹਿ ਮਹਿਮਾ ਛਾਈ ॥ ੧੪॥ 
ਮਤਿਮੰਦਨਿ ਕੋ ਪੰਥ ਬੱਤਾਯੋ । ਸੈਤਨ ਕੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੜਾਯੋ । ਮੀਰ,ਪੀਰ 
ਭੁਰਕਨ ਕੇ ਸਾਗੇਪਰੇ ਸ਼ਰਨ ਉਰ ਸ਼ਰਧਾ ਧਾਰੇ॥੧੫॥ਜੋਗੀ,ਸਿੱਧ,ਨਾਥ, 
ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ । ਤਪੀ, ਦਿਗੈਬਰ, ਜੇ ਪਟਧਾਰੀ੯ । ਸੈਨਯਾਸੀ ਆਦਿਕ 
ਕੌ ਗਨੈ । ਸਾਧ ਬੇਖ ਬਡ ਲਘੁ ਜੇ ਘਨੇ ॥੧੬॥ ਕਲਜੁਗ ਮਹਿ ਤਿਨ ਕੋ 
ਬਡ ਮਾਨੋ । ਗੁਰੂ ਸਕਲ ਜਗ ਨੇ ਕਰਿ ਜਾਨੇ । ਤੀਨ ਲੋਣ ਮਹਿ ਬਧੜੋ 
ਪ੍ਰਤਾਪੇ । ਸੁਰ ਨਰ ਅਸੁਰ ਸਿੱਖ ਨਿਜ ਬਾ੫ ॥੧੭॥ ਅਧਿਕ ਦਰਬ ਸਤਿ- 
ਨਾਮ ਬਟੋਰਾਂ । ਜਿਸਹਿ ਅਹੈ ਮਮ ਲਗੈ ਨ ਚੋਰਾ” । ਪ੍ਰੋਮ ਭਗਤਿ ਕੇ ਭਰੇ 
ਭੋਡਾਰੇ । ਭਰਿ ਸਤਿਨਾਮ ਖਜ਼ਾਨੇ ਸਾਰੇ ॥ ੧੮ ॥ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਕੋ ਸੌਂਪਨਿ 
ਕਰੇ।ਨਿਖੁਟਹਿ ਜੇ ਨ; ਰਹੈ' ਸਦ ਭਰੇਨਿਤਪੁਫ਼ਿ ਖਰਚੇ ਬ੍ਰਿਧਤਾ ਲਰੇਂ। 
ਦਾਰਿਦ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੋ ਦਹੇਂ ॥੧੯॥ ਦੁਤੀਏ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ ਨੋ ਲੀਨਸਿ। 
ਰਾਖੇ ਗੁਹਜ ਬਿਦਤਿ ਨਹਿ ਕੀਨਸਿ । ਕਿਸ ਕੋ ਹਿਤ ਕਰਿ ਨਹਿੰ 
ਦਿਖਰਾਏ”ਂ । ਮੁਖ ਤੇ ਕਹਿ ਨਹਿ ਕਾਹੁ ਸੁਨਾਏ ॥੨੦॥ ਪਲ ੫ਲ ਬਧਹਿ 
ਅਧਿਕ ਅਧਿਕਾਈ। ਅਤਿ ਅਪਾਰ ਗਤਿ ਲਖੀ ਨ ਜਾਈ।ਕਾਉ ਦਿਖਾਇ 
ਪਰਮ ਅਵਧੂਤ । ਨਿਰਵਿਕਲ੫” ਨਿਰਲੌਬ; ਸ ਪੂਤ ॥੨੧ ॥ ਸਿੱਧਿ, 
ਸ਼ਕਤਿ ਨਹਿ ਬਿਦਤਨਿ ਪਾਵੇ । ਪਰਮਾਨੰਦ ਨਿਮਗਨ ਬਿਹਾਵੈ । ਅੰਤਰ 
ਗਤੀ ਅਖੰਡ ਸਮਾਧਿ । ਇਕ ਰਸ ਪੁੰਨ ਨ ਪਾਪ ਬਯਾਧਿ ॥ ੨੨ ॥ ਅਜਰ 
ਜਰਨ ਗਤਿ ਅਸ ਦਿਖਰਾਈ । ਭੂਤ ਭਵਿੱਖ ਨ ਕਿਸ ਹੂੰ ਪਾਈ । ਸਤਿਗੁਰ 
ਕੋ ਘਰ ਬਿਨਾ ਨ ਆਨ"”ਸੁਨੀ ਨ ਹੇਰੀ ਕਿਤਹੁੰ ਜਹਾਨ ॥੨੩॥ ਅਮਰ- 
ਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਬੀਨ । ਸਕਲ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤਿਨਕੋਂ ਦੀਨਿ । ਲੋ ਕਰਿ ਨਾਮ 
ਭਗਡਿ ਭੋਡਾਰ । ਜਿਨ ਗੁਨ ਅੰਤ ਨ ਪਾਰਾਵਾਰ॥ ੨੪॥ ਤਿਨਹੁੰ ਨਵੀਨ 
ਜੁਗਤਿ ਬਿਦਤਾਈ । ਆਏ. ਸ਼ਰਨ ਜਿ ਨਰ ਸਮੁਦਾਈ । ਬਖ਼ਸ਼ਯੋ ਸਭਿ 
ਕੋ ਨਾਮ ਖਜ਼ਾਨਾ । ਨੌ ਨਿਧਿ, ਰਿਧਿ, ਸਿਧਿ ਦੀਨਿ ਮਹਾਨਾ ॥ ੨੫॥ ਸੋ 

ਬੇ ਧਿ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ । ₹ਨਾਂਗੇ ਜੋਨੀ। ਕੱਪੜੇ ਪੰਹਨਣ ਵਾਲੋ। ਏਹਕਾਰ ਮਮਤਾਂ 
ਆਦਿ ਚੋਰ । “ਮੁਕਦੇ ਨਹੀਂ । #ਖਰਚਣ [ਨਾਲ਼ ਵੱਧਦੇ ਹਨ । “ਕਲਪਨਾ ਰਹਿਤ 1 
ਆਸਰਾ ਰਹਿਤਾ । ੯ਸਹਿਤ ਪਵਿੱਤ੍ਰਤਾ। "?ਹੋਰ ਥਾਂ । _#ਘ£=ਕਰਿ ਕਰਿ ਦਿਖਰਾਏ। 



[॥ ਗੁਰ ਪੁਤਾਪ ਦੁਰੋਜ । ( ੨੯੯੩੪ ) ਰਾਸਿ ੬ । ਸੱਸ ੪੯, 

ਹਰਿ ਧਨ ਦ੍ਹੂੰ ਹਾਥ ਲੁਟਾਯੋ ।ਜੋ ਸ਼ਰਨਾਗਤ ਸਕਿ ਨੇ ਪਾਯ। ਚਹ੍ ਦਿਸ਼ਿ 
ਬਿਦਿਸ਼ਿਨਿ ਮਹਿ ਪਸਰਾਯੋ।ਜਹਿੰ ਕਹਿੰ ਜਗ ਮਹਿ ਨਾਮ ਜਪਾਯੋ ॥੨੬॥ 

ਗੁਰ ਸਮ ਦਾਤਾ ਕਹੂੰ ਨ ਅਹੇ । ਬੜਭਾਗੀ ਸਭਿਹਿਨਿ ਤਬਿ ਲਹੇ। ਜਿਨ 

ਸੇਵੇ ਹ੍ਰੈ ਕਰਿ ਨਿਹਕਾਮ । ਤਿਸ ਨੇ ਲਯੋ ਨਕਦ ਹਰਿਨਾਮ ॥ ੨੭ ॥ਜਿਨ 

ਸਕਾਮ ਗੁਰ ਸੇਵਨਿ ਕੀਨਾ । ਰਿਧਿ ਸਿਧਿ ਸਹਤ ਨਾਮ ਪ੍ਰਭੁ ਦੀਨ।'ਇਕ 

ਕਰ ਭਯੋ “ਭਗਤਿ?ਗੁਰ ਸੇਵਾ । ਦੁਤਿਯ ਹਾਥ#ਕਰਨਾ”ਗੁਰਦੇਵਾ'॥ ੨੮॥ 

ਇਨ ਦੁਉ ਹਾਂਬਨਿ” ਨਾਮ ਖਜਾਨਾ।ਪ੍ਗਟ ਲੁਟਾਂਯਹੁ ਸਭਿ ਜਗ ਜਾਨਾਂ । 

ਦਿਨ ਪ੍ਰਭਿ ਕਰਤਿ ਰਹੇ ਅਸ ਲੀਲਾ । ਬਖ਼ਸ਼ਤਿ ਬਖ਼ਸ਼ਿਸ਼ ਅਧਿਕ 

ਸੁਸ਼ੀਲਾ॥ ੨੯॥ ਤਬਿ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਧਰਿ ਕਰਿ ਧਕਾਨਾ।ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ ਨਾਮ 

ਖਜ਼ਾਨਾ । ਰੌਚਕ ਹਰਿ ਧਨ ਘਟਯੋ ਨ ਕੋਈ। ਅਦਭੁਤ ਗਤਿ ਅਵਿਲੋਕੀ 
ਸੋਈ ॥ ੩੦ ॥ ਬਧਜੋ ਅਨੰਤ ਗੁਨਾ ਭੈਂਡਾਰਾ । ਜਿਸ ਨਿਸਤਾਰੇ ਲੋਕ 

ਹਜ਼ਾਰਾਂ। ਪਿਖਿ ਚਰਿੱਤ ਮ ਮੇ ਬਹੁ ਬਿਸਮਾਸੋ। ਨਿਜ ਮਤਿ ਕਰਿ ਕੁਛ ਜਾਦਿ 

ਨ ਪਾਯੋ॥ ੩੧॥ ਤਬਿ ਮੈਂ ਤਿਨ ਕੇ ਹੋਇ ਅਗਾਰੀ । ਬਹੁਤ ̀ਭਾਂਤਿ ਕੀ 

ਸਤੁਤਿ ਉਚਾਰੀ । ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਬੱਖਯਾਤ।ਪੈਨ ਪੈਨ ਸਭਿ ਤੇ ਤੇ ਬਡ 

ਦਾਤਾ॥ ੩੨॥ ਸਮ ਪਾਰਸ ਕੀ ਪਰਸਤਿ ਰਹੇ । ਨਰ ਲੋਹਾ ਕੌਚਨਤ! 

ਗਹੇ'।ਬਾਵਨ ਚੈਦਨ ਸਮ ਜਗ ਬਿਰੇ।ਨਰ ਤਰੁਵਰ ਸ੍ਰੀ ਖੰਡ” ਸਭਿ ਕਰੇ ॥ 
੩੩॥ ਰੀਗਾ ਜਲ ਪਾਵਨ ਸਮ ਹੋਏ । ਆਇ ਅਪਾਵਨ ਭੀ ਮਿਲਿ ਕੋਏ'। 

ਇਕ ਸਮ ਸੋ ਸਗਰੇ ਕਰਿ ਦਏ । ਮੋਖ ਉਚਿਤ ਸੇਵਕ ਸਭਿ ਕਿਏ॥੩੪॥ 

ਜਿਮ ਸਮੁੰਦ ਮਹਿ ਜਲ ਚਲਿ ਆਯੋ। ਤਿਨ ਸਰੂਪ ਸੋ ਅਪਨਿ ਬਨਾਯੋ । 

ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੇ ਚਲਿਤ ਤੁਮਾਰੇ । ਅਨ ਗਨ ਅਪਨੇ ਦਾਸ ਉਧਾਰੇ'॥੩੫॥ 

ਕਹਤਿ। ਬ੍ਰਿੱਧ“ਮੈ' ਐਸੇ ਸੇ ਦੇਖੇ। ਤੀਨ ਗੁਰਨਿ ਕੇ ਕਰਮ ਵਿਸ਼ੇਖੇ । ਅਪਰ 

ਬਾਤ ਕਯਾ ਬਰਨਨ ਕਰੋਂ। ਸਭਿ ਕਹਿਬੇ ਕੀ ਸ਼ਕਤਿ ਨ ਧਹੌਂ ॥੩੬॥ ਤੁਮ 

ਸੁਬੱਗ ਕਛ ਨਾਂਹਿਨ ਛਾਨੋ“। ਜੋ ਜੋ ਕੀਨਿ ਆਪ ਹੀ ਜਾਨੋ'। ਸਨਿ 
੧ਭਵ-ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜੇ ਸ਼ੋਵਾ ਤੇ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦੂਸੰਟੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ; ਸੈ ਇਕ ਹੱਥ ਤਾਂ 

ਗੁਰਜੇਵਾ ਭਗਤੀ? ਫੂਪ ਹੇ ਗਿਆ ਹੈ; ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹੱਥ ਨਾਮ ਆਦਿ ਸੇੱਚੇ ਧਨਾਂ ਨਾਲ 

ਭਰਪੂਰ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਹੱਥ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਅਪਣੇ ਮ੍ਰਿਦੁਲ ਸਰਭਾਵ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੂਪ ਟੇਰਿਹਾ ਹੈ। 
੧ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੂਹਾਂ ਹਥਾਂ ਲਾਲ...... ਭਗਾਫ-(ਗੁਰੂ ਜੀ) ਨਰਾਂ ਫਪੀ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਪਾਂਰਸ ਸਮ ਛੁੰਹਦੇ ਰਹੇ 

(ਉਹ , ਨਰ) ਸੋਨਾ: ਹਂਦੇ ਗਏ 1 <ਚਦਨ । “ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਦੀ ਨਾਲ ਮੈਲੇ ਕਚੈਲੇ  ਰੀਗਾ ਨੂੰ 

ਮਿਲਕੇ ਰੰਗ ਹੀ ਕਹਾਉੱਦੇਤੇ ਉਹੇ ਸਤਿਕਾਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ੬ਕੂਛ ਲੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ (ਤੁਸਾਂ ਤਾਂ) 



ਸਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੨੯੯੫ ) ਰਾਸਿ ੬ । ਅੱਸੂ ੫੦. 

ਬਿਧ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਗੋਵਿੰਦ । ਨਿਜ ਸਮਾਧਿ ਮੰਹਿਂ ਥਿਰੇ ਬਿਲੌਦ ॥ ੩੭ ॥ 
ਅਚਲ ਸਰੀਰ ਸਕਲ ਹੁਇ ਗਯੋ ।ਕੌ ਨ ਸਭ' ਮਹਿ ਬੋਲ ਤ ਭਯੋ। ਰਹੇ 
ਨਿਮਗਨ ਜਾਮ; ਪੁਨ ਜਾਗੇ । ਬਹੁਰ ਬਿਰਧ ਦਿ(ਸ਼ ਦੇਖਨ ਲਾਂਗੇ ॥ ੩੮ ॥ 
ਵਵਾਹੁ ਵਾਹੁ” ਸੀ ਮੁਖਹੁ ਉਚਾਰਾਂ । “ਹੇ ਭਾਈ ! ਤੁਮ ਸਿੱਖ ਉਦਾਰਾ । ਸਭਿ 
ਸਤਿਗੁਰ ਕੌ ਨਿਤ ਬਹੁ ਪਾਰੋ । ਤੋ ਸਮ ਸਿੱਖੀ ਅਪਰ ਨ ਥਾਰੋ"॥੩੯॥ 

ਅਦਭੁਤ ਕਥਾ ਸੁਨਾਵਨਿ ਕੀਨਿ । ਹਮਰੇ ਮਨ ਆਨੰਦ ਬਡ ਦੀ/ਨ । 

ਐਸੀ ਗਾਥਾਂ ਤੁਮ ਸਭਿ ਜਾਨੋ। ਸਤਿਗੁਰ ਘਰ ਕੋ ਭੇਵ ਪਛਾਨੌ' ॥ ੪੦ ॥ 

ਯਾਂਹੀ ਤੇ ਹਮ ਬੂ ਸੁ ਲੀਨੋ।ਜਥਾ ਜੋਗ ਤੁਮ ਭਾਖਨਿ ਕੀਨੋ” । ਸੁਨਿ ਕਰਿ 

ਸਰਬ ਸਿੱਖ ਹਰਖ/ਏ। “ਪੈਨ ਧੈਨ? ਬਿਰਧ ਕੇ ਪ੍ਰਤਿ ਗਾਏ॥ ੪੧ ॥ ਮੀੰਹਮਾ 

ਮਹਾਂ ਜਾਨਿ ਸਭਿ ਲੀਨਿ । ਸਿਰ ਨਿਵਾਇ ਕਰਿ ਬੋਦਨ ਕੀਨਿ । ਇਸ 

ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰ ਕਰੇ ਬਿਲਾਸਾਂ । ਸੈਤ ਉਧਾਰੜਿ ਦੁਸ਼ਟ ਬਿਨਾਸਾਂ ॥ ੪੨॥ 
ਬੀਰ, ਅਰਿੰਦਮ; ਧੀਰਜ ਧਾਂਰੀ । ਰਣ ਮਹਿ ਅਚਲ ਬਲੀ; ਕੁਜ ਭਾਰੀ। 
ਮਹਾਂ ਧਨੁਖ ਨਿਸ਼ਠੁਰ ਧਰਿ ਹਾਥ । ਸਰਪ ਸਮਾਂਨ ਬਾਨ ਖਰ ਸਾਥ॥੪੩॥ 

ਹਤਹਿੰ ਸ਼ੱਤ ਗਨ ਅਰਹਿ ਨ ਕੋਈ । ਬਚੈ ਸੁ ਰਣ ਤਜਿ ਭਾਜਹਿ ਜੋਈ। 
ਕਰਾਮਾਤ `ਕੋ ਰਾਖਹਿੰ ਗੋਈ।ਕਰਹਿੰ ਕ੍ਰਿੱਤ ਨਰ ਅਨੁਹਰ”ਹੋਈ ॥੪੪॥ 
ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਹ੍ਿੰਖੇ ਖਸ਼ਟਮ ਰਾਸੇ “ਭਾਈ ਬ੍ਰਿੱਧ' ਪ੍ਸੈਗ ਬਰਨਨੇ ਨਾਮ 'ਏਕਉਨ ਪੰਚਾਸਤੀ ਅਸੂ ॥ ੪੯ ॥ 

੫੦. [ਬਾਬਾ ਵਿਦਾ । ਕਾਂਸ਼ੀ ਸੈਗਤ । ਬਾਜ ਬਟੇਰ]। 

ਛੋਹਰਾ ॥ ਰਹੇ ਕਿਤਿਕ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਢਿਗ ਬ੍ਰਿਧ ਸਾਹਿਬ ਬਡ ਧੀਰ ।ਬ੍ਰਿੱਧ 

ਅਵਸਥਾ ਪਰਮ ਭੀ“ ਨਿਰਬਲ ਭਯੋ ਸਰੀਰ ॥ ੧॥ ਚੌਪਈ ॥ ਲੁਬੂਯੇ 

ਚਲਨਿ ਚਿਤ ਅਪਨਿ ਸਬਾਨੀ । ਤਜ/ਨ ਸਗੇਰ ਦਸ਼ਾ ਨਿਯਰਾਨੀਜੀ 

ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਤੇ ਸਿਖ ਹੋਯੋਖਸ਼ਟਮ ਹਰਿਗੋਵਿੰਦ ਗੁਰ ਜੋਯੋ ॥੨॥ ਖ਼ਸ਼ਟ 

ਗੁਰਨਿ ਕੋ ਚਲਤ ਨਿਹਾਰੇ । ਰਹਯੋ ਸਮੀਪੀ ਗਤਾਨ ਉਦਾਰੇ । ਜਿਸ ਕੇ 

ਕਰ ਤੇ ਨਿਕਸਹਿ ਟੀਕ” । ਸੋ ਗੁਰ ਬਨਹਿ ਸਭਿਨ ਸੋ ਟੀਕਾ” ॥੩॥ 

ਗੁਰ ਘਰ ਮਹਿ ਜਿਸ ਕੇ ਸਮ ਆਨ ਨ”। ਫੁਗੰਹ ਬਾਕ ਜਿਮ ਨਿਕਸਹਿ 

ਆਨਠਨ' । ਇਕ ਦਿਨ ਬੋਠੇ ਬਿਨੈ ਬਖਾਨੀ । “ਬਿਨਾਂ ਭਨੇ ਸਭਿ ਕੀ ਤੁਮ 

ਯਾਨੀ ॥੪॥ ਅਬਿ ਮੈਂ ਗਮਨ ਚਹੋਂ ਨਿਜ ਨਗਰੀ । ਬੀਤ ਗਈ 

ਆਵਰਦਾ''ਸਗਰੀ।ਕ੍ਰਿਪਾ ਸਿੰਧ[ਇਕ ਬਰ ਅਥਿ ਦੀਜੈ।ਮੋਹਿ ਮਨੋਰਥ ਕੋ 
"ਤੇਰ ਕਿਜੇ ਨਗੋਂ ਧਗੇ। “ਵੋਰੀ ਨਯ਼ਕ (ਤੋ)1 5ਗੁਪਤ । "ਮਨੁਖ ਸਮਾਨ। “ਬਹੁਤੀ ਰੋਈ । 

ਤਿਲਕ । “ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਰੋਮਣ । "ਹੋਰ ਨਹੀਂ । ੯ਸੂਖੇਂ ਜਿਵੇਂ ਨਿਕਲੇ । ""ਆਪੂ। 



ਸ਼ੀ ਭਰ ਪੂਤਾਯ ਸੂਰਜ ! ( ੨੯੮੬ ) ਰਾਸਿ ੬। ਅੱਸੂ ੫੦. 

ਸਫਲੀਜੋ” ॥ ੫॥ ਸੁਨਿ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਬਖਾਨਾ ।“ੁਮ ਤੋ ਨਹਿ ਅਦੇਯ 
ਹਮ ਜਾਨਾ।ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਜੇਤਿਕ ਹੈ ਮੇਗੇਕ੍ਰਿਪਾ ਆਖ ਕੀ ਤੇ ਨਿਤ ਹੇਰੇ॥ 
੬॥। ਮੋਕਹੁ ਸੇਵਕ ਅਪਨਿ ਪਛਾਨਹੁ । ਜਿਮ ਚਾਹਤਿ ਤਿਮ ਹੁਕਮ 
ਬਖਾਨਹੁ”। ਸੁਨਤਿ ਇ੍ੱਧ ਨੇ ਕਿਯ ਬਡਿਆਈ ।“ਇਹੀ ਰੈਤਿ ਰਾਵਰਿ 
ਬਨਿ ਆਈ ॥੭॥। ਅਬਿ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਸਨਾਤਨ ਅਹੈ"। ਬੇਦ ਪੁਰਾਨ ਸੈਤ 
ਸਭਿ ਕਹੈਂ । ਜਨ ਕੀ ਅਪਨੇ ਤੇ ਅਧਿਕਾਈ” । ਕਰਤਿ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਿ,ਸਭਿ 
ਲਖਿ ਪਾਈ ॥ ੮॥ ਅਪਨੇ ਪ੍ਰਣ ਰਣ ਮਹਿ ਕਰਿ ਕਾਚਾਂ । ਭੀਖਮ ਕੌ 
ਨਿਰਬਾਹੜੋ ਸਾਚਾ” । ਇੱਤਯਾਦਿਕ ਕੋਤਿਕ ਥਲ ਭਨੀਯਹਿ । ਅੰਤ ਨ 
ਪਾਇ ਸਕਹਿਂ ਜੋ ਗਨੀਅਹਿ॥ ੯॥ ਮਨ ਮੇਰੇ ਮਹਿ ਬਸਹੁ ਗੁਸਾਈ । 
ਸਥਿਰ ਸੁਮੇਰ ਸਮਾਨ ਸਦਾਈ । ਜਬਿ ਮੇਰੋ ਕਬਿ ਆਇ ਸੈਦੇਸਾਂ। ਸੁਨਹੁ 
ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਅਸ਼ੇਸ਼॥੧੦॥ਤਬਿ ਜਜੋਂ ਕਯੋਂ ਕਰਿ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਜੈ।ਇਹ 
ਬਿਨਤੀ ਮੇਰੀ ਸੁਨਿ ਲੀਜੈ?। “ਇਮ ਹੀ ਹੋਇ! ਕਹਯੋ ਗੁਰ ਜਬੈ । ਦਹ 
ਦਿਸ਼ਿ ਪਦ ਬੋਦਨ ਕਰਿ ਤਬੈ।੧੧॥ਜੋਧ,ਅਜਿੱਤਾ;ਜੀਵਾ ਤੀਨ । ਤਿਨਹੁੰ 
ਗੁਰੂ ਕੋ ਬੰਦਨ ਕੀਨਿ । ਚਾਰੋਂ ਚਲੇ ਖੁਸ਼ੀ ਕੋ ਪਾਇ। ਸਿਮਰਤਿ ਮਰੀ 
ਨਾਨਕ ਸੁਖਦਾਇ॥ ੧੨॥ ਲਖਿ ਕੌ ਰੁਖ ਗੁਰ ਕੋ ਗੁਰਦਾਸ।ਕਰਮੋ ਬਾਸ 
ਸੁਖਰਾਸ/ਹ ਪਾਸ । ਬ੍ਰਿਧ ਕੋ ਬਿਦਾ ਕਰਨਿ ਤਿਸ ਬੇਰੇ । ਚਲੇ ਗੁਰੂ ਸੈਗ 
ਸਿੱਖ ਘਨੇਰੇ॥ ੧੩॥ ਗਏ ਦੂਰ ਲਗ ਬ੍ਰਿਧ ਬਿਰ ਹੋਯੋ । ਸਤਿਗੁਰ 
ਪਾਇਨ ਆਵਤਿ ਜੋਯੋ । ਕਰਤਿ ਪਰਸਪਰ ਬੋਦਨ ਭਲੋ । ਗੁਰ ਕੌ ਮੋਰਿ 
ਅਗਾਰੀ ਚਲੋ ॥ ੧੪ ॥ ਦੋਹਰਾ ॥ ਗ੍ਰਾਮ ਨਾਮ ਰਮਦਾਸ ਕੇ ਬ੍ਰਿਧ ਕੇ ਸਦਨ 
ਸਦਾਇ । ਤਹਿੰ ਕੋ ਪਹੁੰਚੇ ਜਾਇ ਕਰਿ ਗੁਰ ਗੁਨ ਭਨਿ ਸਮੁਦਾਇ।੧੫॥ 
ਚੌਪਈ॥ਸ੍ਹੀ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਸਭਿ ਸੁਖ ਸਾਜੋਂ।ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਪੁਰੇ ਬਿਰਾਜੈ' । 
ਸੈਗਤਿ ਦੇਸ਼ ਬਿਦੇਸ਼ਨਿ ਆਵੈ । ਅਨਿਕ ਅਕੋਰਨ ਕੋ ਔਰਪਾਂਵੈ ॥੧੬॥ 
ਮਨੋਂ ਕਾਮਨਾ ਪਾਇ ਸਿਧਾਰੈ। ਜਹਿੰ ਕਹਿ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਜਸ ਉਚਾਰੈ । 

"ਹਣ ਕੋਈ (ਨਵੀਂ) ਨਹੀਂ; ਪੁਰਾਤਨ (ਰੀਤ) ਹੈ । “ਦਾਸ ਦੀ ਅਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਅਧਿਕਤਾਂ । 
5ਡੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਸੇ ਦਾ (ਵਾਕ) ਸੱਚ ਨਿਬਾਹ ਢਿੱਤਾ । 

"ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਕਿ ਮੈਂ ਜੁੱਧ ਵਿਚ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਨਹੀ ਪਕੜਾਂਗ; _ਭੀਸ਼ਮ ₹ਭ 
ਕਰਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਕੜਾਵਾੰਗਾ ਉਸ ਵਲ ਇਸ਼ਾਰ' ਹੈ । ਜੁੱਧ ਵਿਚ ਅੰਤ ਅਰਜਨ ਦੀ ਰੱਖਜਾਂ 
ਹਿਤ ਪਹੀਆਂ ਚੱਕ ਕੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਮਰਿਆਂ ਸੀ। 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੨੮੯੭) ਗਸਿ ੬। ਅਸੂ ੫੦. 

ਇਕ ਆਵਤਿ ਇਕ ਜਾਤਿ ਸਦਨਕੋ।ਪਖ ਗੁਰ ਸਾਰਦ ਚੇਦ ਬਦਨ ਕੋ"॥ 

੧੭ ॥ਇਕ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹ ਅਖੇਰ ਕਰਨਿ ਕੋ । ਲੇਕਰਿ ਜੁਰਰੇ ਬਾਜ ਨਰਨਿ 

ਕੋ। ਚੀਤੇ ਸ਼ਰਾਨ ਸੈਗ ਬਹ ਲੀਨਿ।ਕਾਨਨ ਮਹਿ ਬਡ ਰ ਬਿਚਰਨ ਕੀਨਿ ॥ 

੧੮॥ ਸੁਭਟ ਸੈਗ ਗਨ ਚੜੇ ਤੁਹੈਗ । ਹਤੇ ਬ੍ਰਿੰਦ ਹੀ ਛੋਰਿ ਤੁਫੈਗ । 

ਮ੍ਰਿਗਨਿ ਬਿਹੈਗਨਿ ਸੂਕਰ ਘਨੌ। ਖੋਜਿ ਖੋਜਿ ਕਰਿ ਜਿਤ ਕਿਤ ਹਨੋ॥੨੯॥ 

ਪੁਨ ਊਚੇ ਥਲ ਆਨਿ ਸੁਹਾਏ । ਨਾਮ ਦਮਦਮਾ ਜਹਾਂ ਸੁਹ/ਏ। ਕਾਂਸ਼ੀ ਤੇ 

ਚਲਿ ਸੈਗਤਿ ਆਈ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਬੇ ਚਾਹ ਵਧਾਈ ॥੨੦॥ ਏਕ ਸਿੱਖ 

ਤਿਨ ਮਹਿ ਮਤਿਵੈਤਾ । ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਤੂਰਨ ਲਲਚੌਤਾ । ਸੈਗਤਿ ਛੋਰਿ 

ਬਿਪਾਸਾ ਪਾਸੀ। ਸੁਨਿ ਸੁਧਿ ਗਯੋ ਜਹਾਂ ਸੁਖਰਾਸੀ ॥ ੨੧॥ ਆਮਿਖ ਮਦ 

ਨਹਿੰ ਅੰਗੀਕਾਰੈ। ਧਰਹਿ ਸੁਮਤਿ ਪਰਲੋਕ ਸੁਧਾਰਹਿ। ਸ਼ੀਘਰ੍ ਪਹੂੰਢਨੋ ਧਰੀ 

ਉਪਾਯਨ।ਬੈਦਨ ਕੀਨਿ ਕਮਲ ਸੇ ਪਾਇਨ॥੨੨॥ਤਬਿ ਗੁਰ ਕੇ ਕਰ ਬਾਜ 

ਬਡੇਰਾਂ । ਦੁਤਿਯ ਹਾਥ ਸੋ ਗਹੇ ਬਟੇਰਾ । ਆਮਿਖ ਤਹਾਂ ਖੁਵਾਵਨਿ ਕਰੇ । 

ਦੋਨਹੁਂ ਕਰ ਸ਼੍ਰੋਣਤ ਸੋਂ ਭਰੇ ॥੨੩॥ ਹੇਰਤਿ ਸਿਖ ਨੌ ਤਰਕ ਬਿਚਾਰੀ । 

-ਗਾਦੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਲਕ ਕੀ ਭਾਰੀ। ਦਯਾ ਬਿਹੀਨ ਕਰਤਿ ਇਹ ਕਾਜਾਂ। ਜਿਨ 

ਕੋ ਨਾਮ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ॥੨੪॥ ਕਾਸ਼ੀ ਤਜਿ ਕਰਿ ਦੂਰ ਘਨੇਰੇ । ਆਏ 

ਇਹਾਂ ਰੀਤਿ ਅਸ ਹੇਰੇ-। ਇਮ ਗਿਨਤੀ ਮਨ ਗਿਨੜਿ ਮਹਾਨੀ । ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ 

ਹਰਿਗੋਵਿੰਦ ਸਭਿ ਜਾਨੀ ॥ ੨੫॥ £ਕਤਾ ਢਿਤਵਤਿ ਚਿਤ ਮਹਿੰ ਬਹੁ 

ਤਰਕਾ। ਭੋਵ ਨ ਜਾਨ ਸਕਹਿ ਤੂੰ ਧੁਰਕ/”। ਸੁਨਤਿ ਸਿੱਖ ਗੁਰ ਤੇ ਬਿਸ- 

ਮਾਯਹੁ । ਹੋਇ ਦੀਨ ਕਰਿ ਬਿਠੈ ਅਲਾਯਹੁ ॥ ੨੬ ॥ £ਕ੍ਰਾ ਨਿਧਾਨ ! 

ਆਪ ਸਭਿ ਜਾਨਹੁ । ਘਟ ਘਟ ਕੌ ਬ੍ਾਂਤ ਨਹਿ ਛਾਨਹੁ। ਮੈ ਕਯਾ ਕਹੋਂ 

ਨ ਸਮਰਥ ਕੋਈ। ਵਹਿਰ ਕ੍ਰਿਆ ਪਿਖਿ ਸ਼ੌਕਾਂ ਹੋਈ”॥ ੨੭ ॥ ਤਬਿ ਸਤਿ- 
ਗੁਰ ਤਿਨ ਖਗ ਕੀ ਗਾਥਾ । ਪੂਥਮ ਜਨਮ ਕੀ ਕਹਿ ਸਿਖ ਸਾਥਾ। “ਹੁਤੋ 

ਬਟੇਰਾਂ ਕੇਵਟ ਸੰਰਤਾ" । ਲੋਤਿ ਮਜੂਰੀ ਪਾਰ ਉਤਰਿਤਾ ॥੨੮॥ ਚਤੁਰਬ 

ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਤੀਰ“ । ਹੁੜੋ ਬਾਜ ਇਹ ਸਿੱਖ ਸਰੀਰ। ਕਿਸ ਕਾਰਜ 

ਕੌ ਜਬਹਿ ਪਠਾਯੋ । ਚਲਿ ਮਾਰਗ ਇਸਕੇ ਢਿਗ ਆਯੋ ॥ ੨੯ ॥ ਕਹਜੋ 

੫ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਦੇ ਦੰਦ੍ਮਾਂ ਵਰਗੇ ਮ੍ਰੱਖ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਚਕੇ । “ਮਾਸ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ । 

ਦਾ, ਪਿਛਲਾਂ । "ਨਦੀ ਤੇ ਮਲਾਹ ਸੀ । ਸ੍ਰੀ ਫੁਦੂ ਰਾਮਵਾਸ ਜੀ ਦੇ ਖਾਸ । 



ਰਹ ਗੁਰ ਪਤਾ੫ ਸੂਰਜ । ( ੨੯੯੮) ਰਾਂਸਿ ੬। ਅੱਸੂ ੫੦. 
ਕਿ-ਮੋ ਕੋ ਪਾਰ ਉਤਾਰ । ਗੁਰ ਕੌ ਕਾਜ ਕਰਨ ਬਿਨ ਬਾਰ-। ਚੰਢਿ 
ਬੈਠਯੋ ਤਰਨ” ਪਰ ਜਬੈ । ਸਰਿਤ ਬੀਚ ਚਲੀ ਤਰ ਤਬੈ॥੩੦॥ਸਭਿ ਤੇ 
ਲਈ ਮਜੂਰੀ ਜਾਚਿ । ਸਿਖ ਕੇ ਪਾਸ ਸੁ ਪੈਸੇ ਪਾਂਚ। ਸੋ ਸਭਿ ਦੇਇ ਰਹਜੋ 
ਨਹਿ ਲੀਨਿ।ਰਿਸ ਧਰਿ ਅਧਿਕ ਤਾੜਨਾ ਕੀਨਿ ॥੩੧॥-ਤੁਰਕ ਜੇਜੀਆ 
ਅਧਿਕ ਲਗਾਯਹੁ । ਇਨ ਤੇ ਚੌਗੁਨ ਦੇਹਿ ਤ ਜਾਂਯਹੁ-। ਸੁਨਿ ਸਿਖ; 
ਬਿਨਤੀ ਕਰਿ ਬਹੁ ਕਹਜੋ।-ਅਬਿ ਮਮ ਪਾਸ ਨਹੀ ਕੁਛ ਰਹਯੋ॥ ੩੨॥ 
ਕਾਰਜ ਗੁਰ ਕੇ ਉਲੰਘਨ ਪਾਰ । ਲੀਜੈ ਇਹ, ਨ ਕਰਹੁ ਤਕਰਾਰ। ਕਹਿ 
ਬਹੁ ਰਹਜੋ ਨ ਮੂਰਖ ਮਾਨੀ । ਲੀਨਿ ਉਠਾਇ ਗਹਜੋ ਦਿਵ ਪਾਨੀ ॥੩੩ 
॥ ਬਲ ਤੇ ਸਿਖ ਕੋ ਦੀਨਿ ਧਕੇਲਾ । ਹੁਇ ਨਿਰਦੈ ਸਲਿਤਾ' ਮਹਿੰ ਮੇਲ/। 
ਸਹਤ ਕੋਧ ਸਿਖ ਚਾਹਤਿ ਐਸੇ।-ਆਮਿਖ ਕਾਟ ਖਾਉ ਇਸ ਜੈਸੇ ॥ 
੩੪ ॥ ਗੁਰ ਕੌ ਅਦਬ ਨ ਕਰੁਨਾ" ਕੀਨਿ-। ਇਮ ਚਿਤਵਤਿ ਪ੍ਰਾਨਨ 
ਤਜਿ ਦੀਨਿ। ਸਿਖ ਨੇ ਦੇਹਿ ਬਾਜ ਕੋ ਪਾਯੋ।ਦੈਵ ਜੋਗ ਤੇ ਹਮ ਕਰ ਆਯੋ 
॥ ੩੫॥ ਮਰਿ ਕੇਵਟ ਇਹ ਭਯੋ ਬਟੇਰ॥ਲੇ ਪਲਟਾ ਅਬਿ ਪੂਰਬ ਕੇਰਾਂ । 
ਤਯਾਗ ਦੇਹਿੰਗੇ ਤਨ ਕੋ ਦੋਊ। ਜਨਮ ਧਰਨਿ ਅਨ ਕਾਜ ਨ ਕੋਉ?॥ 
੩੬ ॥ ਇਮ ਕਹਿਤੇ ਦੋਨਹੁਂ ਤਨ ਤਯਾਗਾ । ਨਭ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੁਛ ਦੀਖਨਿ 
ਲਾਗਾ । ਗੁਰ ਕਰ ਲਗੇ ਸੁ ਆਇ ਬਿਮਾਨ। ਗਏ ਸੁਰਗ ਕੋ ਬਹੁ ਸੁਖ 
ਠਾਨਿ ॥੩੭॥ ਤਬਿ ਸਿਖ ਨੇ ਬੂਝੇ ਕਰ ਜੋਰਿ । “ਕਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਭਾ ਨਭ ਕੀ 
ਓਰ ਪ। ਇਨ ਕੇ ਮਰਤਿ ਤੁਰਤ ਹੀ ਭਯੋ।ਪਲਕ ਫੁਰਨ ਮਹਿ ਹਫਿ ਸਭਿ 
ਗਯੋ! ॥੩੮ ॥ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਜੋ “ਸੁਰਰ ਇਹ ਗਏ। ਬਿਦਤਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 
ਬਿਮਾਨਨ ਕਿਏ! । ਸੁਨਿ ਕਰ ਜੋਰਿ ਬੈਦਨਾ ਕਰਿ ਕੈ । ਗਯੋ ਸਿੱਖ ਸਭਿ 
ਚਲਿਤ ਨਿਹਰਿਕੋ ॥ ੩੯॥ ਸੈਗਤਿ ਸੈਗ ਮਿਲਜਯੋ ਤਬਿ ਜਾਇ। ਸਭਿ 
ਪ੍ਰਸੈਗ ਕੌ ਦਯੋ ਸੁਨਾਇ । ਧਰਿ ਸ਼ਰਧਾ ਕੋ ਤਥਿ ਹਰਖਾਏ । ਸਗਰੇ ਸਿਖ 
ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਆਏ ॥੪੦॥ ਇਤ ਸਤਿਗੁਰ ਅਪਨੇ ਥਲ ਆਏ।ਬੈਠੇ ਬਡੋ 
ਦਿਵਾਨ ਲਗਾਏ । ਸ਼ਬਦ ਰਬਾਬੀ ਗਾਵਨਿ ਲਾਗੇ।ਸੁਨਹਿਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰ ਪਗ 
ਅਨੁਰਾਂਗੇ ॥੪੧॥ ਜੋ ਜੋ ਸੈਗਤਿ ਲਯਾਇ ਅਕੌਰ । ਸੋ ਲੇ ਕਰਿ ਆਏ ਗੁਰ 
ਓਰ। ਆਗੇ ਧਰਿ ਧਰਿ ਕਰਿ ਕਰਿ ਨਮੋ੫ਿਖਿ ਪਿਖਿ ਦਰਸ਼ਨ ਮੁਦ ਤਿਹ 
ਸਮੋ॥ ੪੨॥ ਸਤਿਗੁਰ ਦਯਾ ਦਿਸ਼ਟਿ ਸੋਂ ਹੇਰੈਂ । ਕੀਨਿ ਕਾਮਨਾ ਪੂਰ 
ਬਿਨਾ ਦੇਰੀ ਦੇ ਕਰਨਾ ਹੈ । "ਬੇੜੀ । ਥੋਦ੍ਰਿਕ੍ ਹੱਥ ਨਾਲ਼ । "ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਫ ਦਿੱਤਾ । 
ਨਾ ਹੇ ਮੇਦੇ ਤੇ ਭਬਸ । 



ਰੀ ਗੁਰ ਪੁਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੨੮੯੯) ਰਾਸਿ ੬ । ਅੱਸੂ ੫੧, 

ਘਨੇਰੈਂ । ਸਭਿ ਕੋ ਕੁਸ਼ਲ ਬੂਝ ਸਨ ਮਾਨੋ । ਬੈਠੇ ਅਤਿ ਅਨੰਦ ਕੌ ਠਾਨੇ।। 

੪੩ ॥ ਜੋ ਜੋ ਤਿਸੀ ਦੇਸ਼ ਕੀ ਗਾਬਾਂ । ਬੁਝਨ ਕਰੀ ਕਹੀ ਗੁਰ ਸਾਥਾ । 
ਸੇਧਜ ਲਗਿ ਬੈਠੇ ਤਿਸ ਥ/'ਨ । ਸੋਦਰ ਭੋਗ ਪਰਯੋ ਸੁਨਿ ਕਾਨ ॥੪੪॥ 
ਗਏ ਗੁਰੂ ਨਿਜ ਮੰਦਿਰ ਢੇ ਢੋਰੇ। ਸੰਗਤਿ ਸਭਿ ਗਮਨੀ ਨਿਜ ਡੇਰੇ ।ਕੇਤਿਕ 
ਦਜੋਸ ਬਸੇ ਗੁਰ ਦਰਸ਼ੈ' । ਬਾਕ ਸੁਨਹਿੰ ਸਭਿ ਹੀ ਉਰ ਹਰਸ਼ੈਂ" ॥ ੪੫॥ 
ਬਹੁਰੋ ਬਿਦਾ ਹੋਇ ਕਰਿ ਗਏ । ਜਾਇ ਸੁਧਾਸਰ ਮੱਜਨ ਕਿਏ । ਅਪਰ 
ਤੀਰਥਨਿ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨੇ । ਮਨ ਭਾਵਤ ਕਰਿ ਸਦਨ ਪਯਾਨੇ ॥ ੪੬॥ 
ਇਮ ਸਤਿਗੁਰ ਤਹਿ ਕਰਤਿ ਬਿਲਾਸ । ਰਹੈ' ਹਜ਼ਾਰੋ' ਸੇਵਕ ਪਾਸਭੁਗਤਿ 
ਮੁਕਤਿ ਕੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਤਿ । ਨਿਤ ਪ੍ਰਤਿ ਸਿੱਖੀ ਅਧਿਕ ਉਦੋਤਿ ॥ ੪੭॥ 
ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਹ੍ਰਿੰਧੇ ਖਸ਼ਣਮ ਰਾਸੇ 'ਮੋਗਤਿ` ਪ੍ਰਜੋਗ ਬਰਨਨੈ ਨਾਮ ਪੰਚਾਸਤੀ ਐੰਲੂ ॥ ੫੦ ॥ 

੫੧ ਪ੍ਰੰਭਾਈ ਗੜ੍ਹੀਆ । ਮੀਆਂ ਦੋਲਾ] । 
ਏਹਗਾ ॥ ਸਿੱਖ ਹੁਤੋ ਗੜ੍ਹੀਆ ਮਹਾਂ ਰਹਿ ਹਜ਼ੂਰ ਲਹਿ ਗਕਾਨ । ਚਰਨ 
ਕਮਲ ਸੇਵਤਿ ਸਦਾ ਕਰਿ ਕਰਿ ਪ੍ਰੇਮ ਮਹਾਨ ॥ ੧ ॥ ਚੌਪਈ ॥ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ- 
ਗੋਵਿੰਦ ਬਲੀ ਬਿਲੈਦ । ਸਿੱਖ ਚਕੌਰਨਿ ਕੋ ਨਿਤ ਚੋਦ । ਗੜ੍ਹੀਏ ਪ੍ਰਤਿ 
ਆਗਜਾ ਫੁਰਮਾਈ।/ਅਬਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਰੀ ਕਹੁ ਜਾਈਂ॥੨॥ਤਹਿ ਕੀ ਕਾਰ 
ਸਕੇਲਿ ਬਿਸਾਣਨਾ । ਲੇ ਆਵਹੁ ਇਤ, ਰਹਿ ਕਿਤ ਕਾਲਾ” । ਸੁਨਿ ਗੜ੍ਹੀਏ 
ਕਰਿ ਰਿਦੇ ਅਨੰਦ । ਮਾਨੀ ਆਗਜਾ ਦੈ ਕਰ ਬੈਦਿ ॥ ੩॥ ਬੈਦਨ ਕਰਿ 
ਕੈ ਪਦ ਅਰਬਿੰਦ । ਗਮਨਜੋ ਮਾਰਗ ਪ੍ਰੇਮ ਬਿਲੋਦ । ਨਿਤ ਪ੍ਰਤਿ ਚਿਤ 
ਮੂਰਤਿ ਗੁਰ ਰਾਖੇ । ਰਸਨਾ ਸੱਤਯਨਾਮ ਕੋ ਭਾਖ॥੪॥ ਸਨੈ ਸਨੰ ਚਲਿ ਕੈ 
ਗੁਜਰਾਤ।ਪਹੁੰਚਤਿ ਭਯੋ ਹੁਤੋ ਬੱਖਯਾਤ।ਬਸਹਿ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿਖ ਸਮੁਦਾਇ। 
ਤਿਨਹੁੰ ਸੁਨੀ €ਗੜ੍ਹੀਆਂ ̀ ਖੁਰਿ ਆਇ” ॥ ੫॥ ਸਭਿ ਸੈਗਤਿ ਇਕਠੀ 
ਹੁਇ ਕਰਿਕੈ । ਹਿਤ ਸਨਮਾਨ ਭਉ ਬਹੁ ਧਰਿ ਕੈ । ਮਿਲੋ ਜਾਇ ਕਰਿ 
ਨਿੰਮ੍ਰੀ ਹੋਏਮਨਹੁੰ ਗੁਰੂ ਕੋ ਦਰਸ਼ਨ ਜੋਏ॥੬॥ਅਪਨੇ ਗ੍ਰਿਹ ਮਹਿ ਆਨਿ 
ਉਤਾਰੇ । ਤਾਤੇ ਜੋਲ ਤੋ ਚਰਨ ਪਖਾਰੇ । ਸੁੰਦਰ ਸਿਹਜਾ` ਤਬੈ ਡਸਾਇ। 

ਅਧਿਕ ਭਾਉ ਕਰਿ ਦਿਏ ਬਿਠਾਇ॥ ੭॥ ਸਭਿ ਸਿੱਖਨਿ ਚਰਨਾਂਮ੍ਰਿਤ 
ਲੀਨਾ । ਅਪਰ ਸੇਵ ਸਭਿ ਹੀ ਬਿਧਿ ਕੀਨਾ । ਸ੍ਰਾਦਲ ਬਹੁ ਅਹਾਰ ਕਾਰਿ- 
ਵਾਏ। ਬਿਨਤੀ ਕਰਿ ਆਛੇ ਤ੍ਰਿਪਤ'ਏ ॥ ੮ ॥ ਵਿਕ ਮੀਅ ਦੌਲਾ ਤਿਸ 
ਬਾਨ । ਸਹਿਬ ਕੋ” ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੁ ਮਹਾਨ । ਸੈਤ ਮੈਰ ਕੀ ਨਿਤ ਅਤਿਟਨਾਖਾਂ । 
੧ਖੁਸ਼ ਹੂਂਦੇ ਹਨ । “ਜਾਕੇ । “ਰੱਬ ਦਾ। 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪੁਰਭਾਖ ਸੂਰਜ । ( ੩੦੪੦) ਠਾਸਿ ੬ । ਗੰਸੂ ੫੧ 
ਮੌਲਾ ਕੋ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਕਾਂਖਾਂ ॥੯॥ ਗੜ੍ਹੀਏ ਕੌ ਆਵਨਿ ਸੁਨਿ ਪਾਲੋ। ਪ੍ਰ 
ਧਾਰਿ ਬਹ ਮਿਲਿਬੇ ਆਯੋ । ਜਿਸ ਮਹਿ ਮਹਾਂ ਸੈਭ ਕੇ ਲੱਛਨ । ਪਰ- 
ਉਪਕਾਰੀ ਸਦਾ ਬਿਦੱਛਨ ॥੧੦॥ ਦੇਖਜੋ ਜਾਇ ਨ ਦੁਖੀਆ ਕਬੈ । ਕਰਿ 
ਅਤਿ ਜਤਨ ਹਤੇ ਦੁਖ ਸਬੈ । ਮਨ ਤੇ, ਤਨ ਤੇ, ਧਨ ਤੋ ਸਦ॥ ਦ੫ ਛੋ 
ਹਰਹਿ ਦੁਖੀ ਪਿਖਿ ਜਦਾ॥ ੧੧ ॥ ਰੈਕ ਬਿੰਦ ਕੋ ਜਬਿਹੁੰ ਲਹੈ । ਛੁਧਿਤ 
ਰੂ ਬਸਨ ਰਹਤਿ ਜੋ ਰਹੈ। ਤਿਨ ਸਭਿ ਕੋ ਮਿਹਨਤੀ ਲਗ/ਵੈ। ਢਹੇ ਕੂਪ 
ਕੈ ਪੁਲ ਬਨਵਾਵੈ ॥੧੨॥ ਬਿਖਮ ਪੰਥ ਕੋ ਸਮ ਕਰਵਾਵੈ' । ਮਾਰਗ 
ਪਰ ਡਰੁਵਰ ਲਗਵਾਵੈ । ਜਬਹਿ ਮਜੂਰੀ ਬਹੁ ਚਢਿ ਜਾਇ। ਜਾਂਚਹਿਂ 
ਨਿਕਟਿ ਰੈਕ ਸਮੁਦਾਇ ॥ ੧੩॥ ਅਵਿਨੀ ਕੋ ਖਨਿਕੈ ਤਤਕਾਲਾ । 
ਦਰਬ ਨਿਕਾਸਹਿ ਤਹਾਂ ਬਿਸਾਲਾ । ਜਬਾਜੋਗ ਸਭਿ ਹੀ ਕੋ ਦੋ ਕੈ । ਪਰਤਿ- 
ਪਾਲਤਿ ਇਮ ਰੋਕ ਦਿਖੈਕੈ॥ ੧੪ ॥ ਹਿੰਦੂ ਤੁਰਕ ਕੋਇ ਦੁਖੁ ਮਹ 1 
ਸਭਿ ਮੀਆਂ ਦੌਲੇ ਢਿਗ ਜਾਹਿ । ਅਰਜ਼ ਗੁਜ਼ਾਂਰਹਿੰ ਹੋਇ ਹਜ਼ੁਰੀ। 
ਕਰਹਿ ਮੁਰਾਦ ਸਭਿਨਿ ਕੀ ਪੂਰੀ॥੧੫॥ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਇ ਹੁਤੋ ਇਮ ਰੀਤਿ। 
ਸੈਤ ਪ੍ਰੀਤ ਨਿਤ ਚੀਤ ਸੁ, ਮੈਂਤ”। ਭਾਈ ਗੜ੍ਹੀਏ ਕੋ ਲਖ ਮੈਤ । ਆਯੋ 
ਮਿਲਨਿ ਹੇਤੁ ਹਿਤਵੈਤਿ॥ ੧੬॥ ਨਿਕਟਿ ਹੋਇ ਜਬਿ ਦਿਖੇ ਪਰਸਪਰ । 
ਕਰਿ ਬਹੁ ਭਾਉ ਸੁ ਰਹੇ ਹਰਖਿ ਭਰਿ । ਖਰੇ ਹੋਇ ਭਰਿ ਅੰਕ ਮਿਲੋ ਹੈ' । 
ਬੂਤਿ ਕੁਸ਼ਲ ਕੋ ਪ੍ਰੀਤਿ ਢੁਲੋ ਹੈਂ ॥੧੭॥ ਪੁਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਤਮ ਕਹੈਂ । 
ਦੋਨੋ ਮਹਿਮਾ ਮਹਾਂ ਸੂ ਲਹੈ । ਓਠਾਖਹੁੰ ਸੇਵਕ ਕਰੈ ਨਿਹਾਲ । ਜਿਹ 
ਬਡ ਭਾਗ ਸੁ ਮਿਲਹਿ ਕ੍ਰਿਪਾਲ? ॥ ੧੮ ॥ ਤਬਿ ਮੀਆਂ ਦੌਲਾ ਹਰਖਾਏ। 
ਸਹਤ ਬੇਨਤੀ ਬੈਨ ਅਲਾਂਏ।ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਜੀ ਕੀਨਿ ਜੁ ਬਾਨੀ॥ਸੁਨਨਿ 
ਸੁਖਮਨੀ ਚਾਹਿ ਮਹਾਨੀ ॥੧੯॥ ਕ੍ਰਿਪਾ ਧਰਿ ਅਬਿ ਮੋਹਿ ਸੁਨਾਵੋ । ਕਹਿ 
ਗੁਰ ਬਾਕ ਰਿਦਾ ਹਰਖਾਵੋਂ । ਜਿਸ ਕੇ ਬਿਖੇ ਸਿਫਤ ਬਹੁ ਮੌਲ/। ਇਮ 
ਜਬਿ ਪ੍ਰੇਮ ਧਾਰਿਕਹਿ ਦੌਲ॥੨੦॥ਸੁਨਿ ਗੜ੍ਹੀਆ ਤਬਿਲਗਜੋ ਸੁਨਾਵਨਿ। 
ਮੀਆਂ ਭਯੋ ਮਗਨ ਰਸ ਪਾਵਨ । ਇਕ ਸ਼ਲੋਕ ਪੌਰੀ ਜੁੜਿ ਗਾਯੋ । ਪੁਨ 
ਰਹਾਉ ਕੋ ਪਾਠ ਸੁਨਾਯੋ ॥ ੨੧ ॥ “ਸੁਖਮਨੀ ਸੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮੁ। 
ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਕੈ ਮਨਿ ਬਿਸ੍ਰਾਮ” । ਸੁਨਿ ਦੋਲ ਮਨ ਭਯੋ ਅਨੰੰਦ। ਲਗਜੋ 
"ਉੱਚੇ ਨੀਵੇ' ਰਾਹ ਨੂੰ ਇਕੋ ਜਿਹ। ਕਰਵਾ ਵੇਵੇ। “ਰੇ ਸਿਤ੍ਰ ! ਉਸੰਦੇ ਢਿੱਤ ਵਿਚ ਸੈਤ ਦੀ ਸਦਾ ਪਰੀਤ ਸੀ। __ ੪੫੪-ਮਹਿਆੰ ਸਤਿਰ੍ਰ ਕੀ ਬਹੂ ਲਹੈਂ । 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਭਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੩੦੦੧) ਗਮਿ ੬ । ਅੰਸੂ ੫੧. 

ਬਿਚਾਰਨਿ ਅਰਥ ਬਿਲੌਦ ॥ ੨੨ ॥ ਉਰ ਪ੍ਸੈਨ ਹਇ ਬਾਕ ਉਚਾਰ । 
ਹਾਸਲ ਭ' ਮਖ਼ਸੂਦ" ਹਮਾਂਰ' । ਇਹ ਗੁਰ ਬਾਕ ਰਿਦੈ ਲਖਿ ਲੀਨਿ । ਸੈਂ 
ਜਾਨੀ ਮਹਿਮ' ਇਸ ਪੀਨ॥ ੨੩॥ ਸੁਖ ਬਿਲੈਦ ਹੈ ਸੀ ਪਰ੍ਭੁ ਨਾਮੂ। 
ਬਿਨਾਂ ਸੈਤ ਨਹਿ ਪੁਰਨ ਕਾਮੂ। ਇਸ ਤ ਖ਼ਾਤਰ ਜਮਾ” ਹਮਾਰੀ । ਅਪਰ 
ਸੁਨਨਿ ਕੀ ਚਾਹਿ ̀ ਨਿਵਾਰੀ ॥ ੨੪ ॥ ਗੁਰਬਾਨੀ ਸਮ ਅਪਰ ਨ ਬਾਨੀ। 
ਇਕ ਤੁਕ ਸੁਨੇ ਪਰਮ ਗਤਿ ਜਾਨੀ । ਤੁਕ ਰਹਾਉ ਕੀ ਦੋਇਨ ਮਾਂਹਿ। 
ਜੋਗ ਭੌਗ ਸਭਿ ਪਾਯੋ ਜਾਹਿ?॥ ੨੫॥ ਸੁਨਿ ਕਰਿ ਗੜ੍ਹੀਆਂ ਭਯੋ ਪ੍ਰਮੈਨ। 
ਕਹਜੋ ਬਿਹਸਿ 'ਦੌਲਾ ! ਤੁਮ ਪੈਨ” । ਇਮ ਚਰਚਾ ਕਰਿ ਹਰਖੇ ਦੋਉ 1 
ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰੰਮ ਮਹਾਂ ਮਨ ਸੋਉ॥੨੬॥ਦਿਲ ! ਦੋਇਕ ਰਹਿ ਗੜੀਆਂ ਚਲਯੋ। 
ਤਬਹਿ ਆਨਿ ਪੁਨ ਦੌਲਾ ਮਿਲਜੋ । ਸਭਿ ਸੋਂ ਬਿਦਾ ਹੋਇ ਚਲਿ ਪਰਜੋ ] 
ਮੀਆਂ ਨੇ ਯਾਂ ਕੋ ਸੈਗ ਕਰਯੋ ॥੨੭॥ ਨਗਰ ਵਹਿਰ ਪਹੁਚਾਵਨਿ ਗਯੋ । 
ਗੁਰ ਜਸ ਬੂਝਤਿ ਸੁਨਤੋ ਭਯੋ । ਵਹਿਰ ਨਗਰ ਤੇ ਕੋਤਿਕ ਚਾਲਗਦੇਖਜੋ 

ਸਿਕਤਾਂ, `ਆਵਿ ਬਿਸਾਲਾ ॥ ੨੮ ॥ ਟੂਟੀ ਪਨਹੀ£ ਗੜ੍ਹੀਏ ਚਰਨ । 
ਬਾਰੂ ਪਰਹਿ ਧਰਹਿ ਜਬਿ ਧਰਨਿ”। ਜਬਹਿ ਉਠਾਵਹਿ ਉਝਹਿ ਬਿਸਾਲੇ । 
ਜਾਨੂ ਲਗਿ" ਜੋਘਨ ਕੇ ਨਾਲੋ ॥ ੨੯ ॥ ਦੇਖਤਿ ਦੌਲੋ ਮਨ ਠਹਿਰਾਈ। 
-ਪਨਹੀ ਅਪਰ ਨ ਕਿਤਹੂੰ ਪਾਈ-। ਰਿਦੇ ਬਿਚਾਰਤਿ ਸੈਗ ਸੁ ਜਾਇ। 
-ਬਿਨ ਧਨ ਤੇ ਇਹ ਅਸ ਦੁਖ ਪਾਇ ॥ ੩੦ ॥ ਕੋ ਨਿਧਿ ਸਿਧਿ ਗੜ੍ਹੀਏ 
ਕੋ ਦੇਵੋਂ । ਦੇ ਸੁਖ ਸੈਤ ਪੁੰਨ ਮੈਂਲੋਵੋਂ-। ਜੋ ਦੌਲੇ ਚਿਤ ਚਿਤਵਨ ਠਾਨੀ। 
ਸਭਿ ਗੜ੍ਹੀਏ ਤਤਛਿਨ ਪਹਿਚਾਨੀ॥੩੧॥-ਮਝ ਗਰ ਸਿਖ ਕੋ ਨਿਰਧਨ 
ਜਾਨਾਂ । ਸ਼ਕਤਿ ਹੀਨ ਮਨ ਮਹਿ ਪਹਿਚਾਨ! । ਅਪਨੀ ਕਲਾ ਕੁਛਕ 
ਦਿਖਰਾਵੋ'। ਤਬਿ ਇਸ ਕੀ ਸਭਿ ਸੈਕ ਮਿਟਾਵੋਂ-॥੩੨॥ ਤਬਿ ਠਾਂਢੋ ਹੁਇ 
ਦ੍ਸ਼ਿਟਿ ਨਿਹਾਰੀ । ਚਹੁੰਦਿਸ਼ਿ ਬਿਥੈ ਹੇਮ ਛਿਤ ਸਾਰੀ। ਸਭਿ ਸਿਕਤਾਂ ਭੀ 
ਕੌਚਨ ਕਿਨਕੇ । ਬੜੇ ਰੋਰ ਸਮ ਦਿਪਹਿੰ ਰਤਨ ਕੇ ॥ ੩੩ ॥ ਦੌਲੇ ਪੀਰ 
ਹੇਰਿ ਕਰਿ ਸਿਧਿ ਕੋ । ਜਾਨਤਿ ਭਾ-ਪੂਰਨ ਸਭਿ ਬਿਧਿ ਕੋ । ਲਛਮੀ ਕੀ 
ਪ੍ਰਵਾਹ ਇਸ ਨਾਂਹੀ । ਸ਼ਾਹਨ ਸ਼ਾਹ, ਸ਼ਕਤਿ ਸਭਿ ਪਾਂਹੀ । ੩੪ ॥ ਅਜਰ 
ਜਰਨ ਉਰ ਧੀਰਜ ਧਾਂਰੀ । ਅਤਿ ਤਜਾਂਗੀ,ਨਾਂਹਿਨ ਹਿਤਕਾਰੀ-। ਹਾਂਬ 
੧ਪ੍ਰਯੋਜਨ । “ਭਾਰੀ । ₹ਤਸੇੱਲੀ । ₹ਭਾਵ ਚੜ੍ਹੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆ । “ਰੇਤ । #ਜੁੱਤੀ । “ਰੇਤ 
(ਜੱਤੀ ਵਿਚ) ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ (ਪੈਰ ਧਰਤੀ ਤੇ) ਧਰਦਾ ਹੈ। “ਗੋਡੇ ਤੱਕ । €(ਮਾਇਆ ਦਾ) 
ਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ । 



._ ਦ਼ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰੋਜ। (੩੦੦੨) ਰਾਸਿ ੬ । ਅੰਸੂ ੫੧, 

ਜੋਰ ਕਦਮਨਿ ਪਰ ਪਰਜੋ। ਰਹਿਨੀ ਦੇਖਿ ਸਜਸੁ ਬ2 ਕਰ3॥੩੫॥/ਪੈਨ 
ਤੁਮਹਿ ਗੁਰ ਪੈਠ ਤਮਾਰੋ । ਇਤੀ ਸ਼ਕਤਿ ਸਭਿ ਰਿਦੇ ਸਹਾਰੋ? । ਗੜ੍ਹੀਏ 
ਕਹੜੋ “ਨ ਗੁਰ ਘਰ ਕਮੀ" ।ਬਲ ਦੀਰਘ ਤੇ ਹੋਵਤਿ ਛਮੀ॥੩੬॥ਇਮ 
ਕਹਿ ਦੌਲੇ ਤੇ ਹੁਇ ਬਿਦਾ । ਮਗ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪਯਾਨਯੋ ਤਦਾ । ਜਬਿ 
ਪਹੁੰਦਯੋ ਸੈਗਤਿ ਸਭਿ ਆਈ । ਕਰੇ ਭਾਉ ਕੋ ਸੀਸ ਨਿਵਾਈ॥ ੩੭॥ 
ਪਦ ਰਜ ਸੋ ਮਖ ਪਰ ਕਰ ਵਿਰ3ੋਲਯੋ ਹਕਮ ਨਾਮਾਂ ਸਿਰ ਧਰ3ੋ।ਪਢਿ 
ਕਰਿ ਸਭਿ ਉਰ ਆਨੰਦ ਭਰੋ । ਗੁਰੂ ਪੁਰਬ ਸੈਗਤਿ ਨੋ ਕਰਯੋ ॥ ੩੮॥ 
ਕਰਿ ਇਕਠੀ ਗੁਰ ਕਾਰ ਤਗੀਦ । ਦੇ ਕੈ ਸਰਬ , ਲਿਖਾਇ ਰਸੀਦ । 
ਗੜ੍ਹੀਏ ਦਰਬ ਪਾਇ ਗਰ ਕੇਰੇਨਾਨਾਂ ਭੋਜਨ ਕੀਨਿ ਘਨੇਰੇ॥੩੯॥ਸਤਿ- 
ਸੈਗਤਿ ਕੌ ਕਰਿ ਭੋਗਾਏ । ਦਿਯੋ ਚੈਕ ਜੋ ਮਾਂਗਨਿ ਆਏ। ਕਰਯੋ ਖਰਚ 
ਜੇਤਿਕ ਗੁਰ ਦਰਬਾ ।ਪਰਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਿਖੈ ਸੋ ਸਰਬਾ ॥ ੪੦ ॥ ਹਫਿ 
ਆਯਹੁ ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਨਾ । ਪਰਯੋ ਚਰਨ ਪਰ ਪ੍ਰਮ ਪ੍ਰਬੀਨਾ । ਬੂੜ੍ਯੋ 
ਸਤਿਗੁਰ “ “ਕਹ ਕਯਾ ਲਯਾਯਹ । ਕ੍ਯਾਂ ਸੈਗਤਿ ਨੇ ਤੁਵ 'ਅਰਪਾਯਹੁ” । 
॥ ੪੧॥ ਕਹਤਿ ਭਯੋ “ਸਠਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਮੀ। ਸਭਿ ਜਾਨਤਿ ਤੁਵ ਅੰਤਰ- 
ਜਾਮੀ । ਗੁਰ ਪੂਜਾ ਜੋ ਸਿੱਖਨਿ ਦੀਨੀ । ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਮ ਕੋ ਅਰਪਨ ਕੀਨੀ 
॥੪੨॥ ਕਰਿ ਗੁਰਪੁਰਬ ਸਿੱਖ ਤਿਰਿਪਤਾਏ । ਤੁਮ ਸਭਿ ਘਟ ਭੋਗੀ ਸੁਖ 
ਪਾਏ?। ਸੁਠਿ ਕਰਿ ਸ਼ਤਿਗੁਰ ਬਿਗਸਨ ਕੀਨਾ । ਭਲੀ ਕਰੀ ਤੈ ਤੋਂ, ਸਿੱਖ 
ਪ੍ਰਬੀਨਾ ॥੪੩॥ ਸਰਬ ਮਸੈਂਦ ਜਿ ਗੁਰ ਅਗੁਵਾਈ । ਸਭਿਹਿਨਿ ( 
ਕਹਿ ਕੈ 'ਸਮੁੜਾਈ । “ਜੋ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕਾਰ ਧਨ ਭਾਰੀ । ਹਮ ਗੜ੍ਹੀਏ 
ਲੀਨਿ ਸੈਭਾਰੀ”॥ ੪੪ ॥ ਭਏ ਪ੍ਰਸੋਨ ਬਿਸਾਲ ਕ੍ਰਿਪਾਲਾ । ਅਸ ਸਿ 
ਦੀਨੀ ਤਿਸ ਕਾਲਾ । ਬਿ ਤੁਮ ਗਿ੍ਹ ਬੈਠਹੁ ਸੁਖ ਪਾਵਹੁ । ਸਿੱਖੀ ਜਗਤ 
ਬਿਖੈ ਬਿਦਤਾਵਹੁ ॥ ੪੫ ॥ ਪਰੀ ਬਮਏ ਸਭਿ ਘਾਲ ਤੁਮਾਰੀ। ਗ੍ਰਿਹ ਮਹਿੰ 
ਸਿਮਰਹੁ ਨਾਮ ਮੁਰਾਰੀ?। ਗੁਰ ਤੇ ਬਿਦਾ ਹੋਇ ਗਿ੍ਹ ਅਇਵ।ਚਰਨ ਪੋ ਪ੍ਰੇਮ 
ਕਰਿ ਤੈਸੇ ਧਕਾਇਵ ॥ ੪੬॥ ਜੋ ਜਾਚਨ ਜਾਵਹਿ ਤਿਸ ਪਾਸੁ। ਦੇ ਤਾਤ- 
ਕਾਲ ਨਿਕਾਸਿ ਅਵਾਸ“ਜਬਿ ਖਰਚੀ ਤਿਸ ਤੇ ਥਰਿ ਜਾਇ । ਜਾਚਨਹਾਰ 
ਆਦਿੰ ਸ਼ਮੁਦਾਂਇ ॥ ੪੭ ॥ ਤਬਿ ਇਹ ਬਾਂਤ ਪੁਕਾਰ ਕਹੋਤਾ । “ਜੋ ਸੁਤ 
ਘਾਟਾ । “ਭਾਰੀ ਬਲ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਹਨ ਸ਼ੀਲ ਹੂੰਦੇ ਹਨ । “ਫੇਰਿਆ । "ਭੇਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 
੫ਘਰੋਂ (ਧਨ) ਕੱਢਕੇ ਦੋ ਦੇਵੇ 1 



ਸ਼ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੁਰਜ । ( ੩੦੦੩ $ ਰਾਸਿ ੬ । ਔੰਸੂ ੫੨. 
ਦਾਹੈ ਬਿਨ ਸੁਤਵੇਤ । ਪੰਚ ਰਜਤਪ੫ਣ ਆਨਿ ਚਢਾਵਹਿ । ਸੋ ਤਤਕਠਨ 
ਪੁੱਤ ਕੋ ਪਾਵਹਿ? ॥ ੪੮ ॥ ਇਮ ਲੇ ਕੰ ਰ ਭੂਖੇ ਕਉ ਦੇਵਹਿ। ਸਿਮਰ ਨਾਖ਼ 
ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਸੇਵਹਿ । ਸਦਾ ਰਹੈ ਮਠ ਤੇ ਉਪਕਾਰੀਕਰੁਨ' ਕਰਹਿ ਹੇਰਿ 
ਲੋਰ ਨਾਰੀ ॥ 8੯ 1 ਦਤ ਖ੍ਰੋ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਿੰ ਧੇ ਖਸ਼ਟਮਿ ਰਾਸੇ_“ਭਾਈ ਗੜ੍ਹੀ ਏ' ਪ੍ਰਸੰਗ ੩੪੭੦ ਨਾਮ 
ਛੇਕ ਪੰਚਾਸਤਿ ਅੰਸੂ ॥ ੫੧ ॥ 

੫੨. [ਪੰਡਤ ਨਿਤਾਨੈਦ ਦੀ ਕਥਾ] । 
ਦੋਹਰਾ ॥ ਦਿਕ ਦਿਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਜੋ “ਕਥਾ ਸੁਨਹਿ ਅਬਿ ਕੋਦਿ” । 
ਪਠਜੋ ਵਟਾਲੋ ਨਗਰ ਕੌ ਏਕ ਸਿੱਖ ਛਿਨ ਸੋਇ'॥ ₹॥ ਚੌਪਈ।“ਨਿਤਾ- 
ਨੰਦ ਦਿਜ ਪੰਡਤਿ ਮਹਾਂ। ਆਨ ਹਕਮਰ; ਬੋਸਹਿ ਪਰਿ ਤਹਾਂ” । ਸੁਨਤਿ 
ਸਿੱਖ ਤੂਰਨ ਚਲਿ ਗਯੋ। ਪੰਡਤ ਸੰਗ ਕਹਤਿ ਇਮ ਭਯੋਂ॥ ੨ ॥ “ਤੁਮ 
੩ ਕਥਾ ਸੁਨੀ ਗੁਰ ਚਾਂਹੈ' । ਪੁਸਤਕ ਲੇਹ ਚਲਹੁ ਤਿਨ ਪਹੈ।ਸੁਨਿ ਮੁਦ 
ਧਰਿ ਦਿਜ ਹੋਯਹੁ ਤਯਾਰੀ । ਪਰਯੋ ਪੰਥ ਹੁਇ ਸਿੱਖ ਸੈਗਾਰੀ॥ ੩ ॥ ਆਇ 
ਮਿਲਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਮੈਗ । ਸਨਮਾਨਜੋ ਬਹੁ ਲਖਿ ਦਿਜ ਅੰਗ । ਅਗਲੇ 
ਦਿਵਸ ਕਥ' ਕਰਿਵ'ਈ । ਬਹੁ ਰਾਜਨਿ ਕੀ ਗਾਬ ਸੁਨਾਈ ॥੪॥ ਲਰਗੰਹ 
ਦਿਵਾਨ ਆਨਿ ਕਰਿ ਭਾਰਾ । ਸੁਨਹਿ ਗੁਰੂ ਜੁਤਿ ਸਿੱਖ ਹਜ਼ਾਰਾ । ਚਿਤ ਲੋ 
ਬੈਠਹਿੰ ਕਥਾ ਸੁਨੰਤੇ । ਅਨਿਕ ਪ੍ਰਸੈਗਨ ਕੌ ਬਰਨੰਤੇ ॥ ੫॥ ਕੇਤਿਕ 
ਦਿਵਸ ਕਥਾ ਮਨ ਲਾਯੋ । ਇਕ ਪ੍ਰਸੈਗ ਤਬਿ ਐਸੋ ਆਯੋ/-ਜਮ ਕੀ ਪੁਰੀ 
ਦਰ ਮਗ ਜਾਇ । ਏਕ ਬਰਖ ਮੰਹੋ ਨਰ ਪਹੁੰਚਾਇ-॥ ੬॥ ਇਹ ਸੁਨਿ 
ਸਿੱਖਨਿ ਮਨ ਮਹਿ ਧਰਯੋ । ਕਥਾ _ਕਹਨਿ ਤ ਜਬਿ ਹਫਿ ਪਰਯੋ।ਚਾਰ ਸਿੱਖ 
ਤਬਿ ਆਪਸ ਮਹੀਆ। ਤਿਸ ਪ੍ਰਸੋਗ ਪਰ ਐਸੇ ਕਹੀਆ॥ ੭॥ ਸੁੰਦਰ 
ਨਾਮ ਸਿੱਖ ਤਥਿ ਲਹਜੋ । “ਪੰਥ ਬਰਖ ਕੌ ਪੰਡਿਤ ਕਹਜੋਮੈਂ ਗੁਰ ਕਰੁਨਾ 
ਤੇ ਚਲਿ ਜੇ ਹੋਂ । ਚਾਰ ਪਹਿਰ ਕੇ ਬਿਖੋ ਸਿਧੈ ਹੋਂ? ॥੮॥ਸੁਨਿ ਲਾਲ ਮਿਖ 
ਬੋਲਯੋ ਤਬੈ । “ਗੁਰੂ ਦਯਾ ਤੇ ਉਲੰਘੌ' ਸਬੈਂ।ਦੋਇ ਪਹਿਰ ਕੋ ਮਾਰਰ। ਮੇਰੋ। 
ਪਹੁੰਚੋਂ, ਅਪਰ ਬਿਲਮ ਨਹਿ ਹੇਰੋਂ? ॥ ੯ ॥ ਪੁਨ ਮੱਯਾ ਸਿਖ ਬਾਕ ਥਖਾਨੇ। 
£ਉਲੱਘੀ' ਜਾਮ'ਦਯਾ ਗੁਰ ਠਾਨੋ।ਬਹੁਰ ਨਿਹਾਲੇ ਥਾਂਕ ਉਚਾਰੇ । “ਗੁਰ 
ਕਰੁਨਾ ਤੇ ਨਿਮਖ ਮੜਾਰੇ”॥੧੦॥ਜਾਉਂ ਪ੍ਰਲੋਕ ਜੁ ਪੰਤਿਤ ਭਨਿਓ[” 
ਇਮ ਆਪਸ ਮਹ ਕਹਿਓ ਸੂਨਿਓ1। ਇਨ ਰੀਤਨ ਕੇ ਕਹੇ ਵਾਕ ਜਬਿ]। 
"ਓਸੇ ਛਿਨ । “ਇਕ ਪਹਿਰ ਵਿਚ । “ਪਲ ਵਿੱਚ ਹੀ । #ਪਾ: ਨਿਹਾਰੇ । 1 ਕਈ ਨੁਸਖਿਆਂ 
ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇ ਤੁਕਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ । _ਤ੍ਰੰਪਾ-ਇਮ ਆਪਸ ਮਹਿ ਕਹਤੇ ਸੁਨਨੇ ਜਬ । 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਂਪ ਸੂਰਜ । ( ੩੦੦੪ ਰਾਸਿ ੬ । ਅੱਸੂ ੫੨. 

ਪੰਡਿਤ ਇਨ ਕੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਖਿ ਤਬਿ॥੧੧॥ਬਿਸਮਜੋ ਮਨ ਮਹਿੰ ਗੁਰ ਸੋਗ 
ਬੂਝਾਂ । “ਸਖਿ ਕਿਮ ਕਹਤਿ ? ਕਹਾਂ ਇਨ ਸੂਝਾ ਊ। ਬੇਦ ਬਯਾਸ ਕੇ ਕਰੇ 
ਪੂਰਾਨਾ । ਤੁਮ ਹੀ ਜਾਨਹੁ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਿਧਾਨਾ ॥ ॥੧੨॥ ਲਿਖਜੋ ਪੁਰਾਨ ਬਿਖੈ 
ਕੌ ਕਰ ।ਕੇ ਸਿਖ ਬੋਲਤਿ ਕੂਰ ਹਜ਼ੂਰ । ਚਾਰਿ ਜਾਮ ਕੈ ਨਿਮਖ ਮੜਾਰਾ। 
ਪੰਥ ਬਡੋ ਕਿਮ ਉਲੰਘਹਿਂ ਸਾਰਾ? ॥ ੧੩ ॥ ਤਬਿ ਸਤਿਗੁਰ ਗੁਰਦਾਸ 
ਨਿਹਾਰਾ । 'ਦਿਹੁ ਪੰਡਿਤ ਕੋ ਸੋਸੇ ਟਾਰਾਂ । ਜਥਾ ਜੋਗ ਉੱਤਰ ਕੌ ਦੀਜੇ। 
ਦਿਜਬਰ ਕੋ ਸ਼ਾਂਤੀ ਉਰ ਕੀਜੇ? ॥੧੪॥ ਗੁਰ ਰੁਖ਼ ਪਾਇ ਕਹਜੋ ਗੁਰਦਾਸ। 
“ਸੁਨਹੁ ਬਿੱਪ੍ਰ ਸਚ ਕਹਿੰ ਤੁਮ ਪਾਸ । ਕਹੇ ਬਯਾਸ ਕੇ ਸਕਲ ਪੁਰਾਨ । ਹੈ' 
ਸਾਚੇ ਸਭਿ ਸੁਨਹਿ ਜਹਾਨ ॥੧੫॥ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਸਿਖ ਸੋ ਭੀ ਸਾਚੇ। ਸਦਾ 
ਉਪਾਂਸਨ ਗੁਰ ਕੀ ਰਾਚੇ'। ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਮੈਂ ਜੋ ਜਗ ਜੀਵਾ। ਕਰਹਿ 
ਸ਼ੁਭਾਸ਼ੁਭ ਸਰਬ ਸਦੀਵਾ ॥ ੧੬ ॥ ਤਿਨ ਕੋ” ਪੰਥ ਤਥਾ ਹੀ ਜਾਨਾ।ਪੁੰਨੀ 
ਕੌ ਅਸਵਾਰੀ ਨਾਨਾ । ਤਊ ਬਰਖ ਦਿਨ ਮਹਿ ਤਹਿੰ ਜਾਇ। ਲੇਖਾ ਧਰਮ 
ਰਾਇ ਢਵਿਗ ਪਾਂਇ ॥ ੧੭ ॥ ਜੇ ਪਾਪੀ ਤਿਨ ਮਾਰਤਿ ਜਾਤੇ। ਦੁਖ ਕੋ ਪਾਇ 
ਸੁ [ਪਾਇ ਪ੍ਰਯਾਤੇ” । ਸੋ ਭੀ ਜਾਹਿ ਬਰਖ ਦਿਨ ਮਾਂਹੀ । ਲਹੈ ਸਜ਼ਾਇਨਿ 
ਅੰਤਕ ਪਾਹੀ' ॥ ੧੮ ॥ ਤਿਨ ਕੋ ਜਾਨੈ ਭਨਹਿ ਪੁਰਾਨ“ । ਗੁਰ ਸਿੱਖਨਿ 
ਕੋ ਨਹਿੰਨ ਬਖਾਨ” । ਇਨ ਕੇ ਨਿਕਟਿ ਨਹੀਂ ਜਮ ਆਵੈ । ਰਹੈ ਦੂਰ 
ਦੀਰਘ ਫ਼ਰ ਪਾਵੇ ॥ ੧੯॥ ਧਰਮਰਾਇ ਆਦਰ ਕਰਿ ਮਿਲੋ । ਸਾਧ ਸਾਧ 
ਸਭਿ ਕਹਿੰ ਜਬਿ ਚਲੈਂ । ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਕੀ ਸਿੱਖੀ ਮਹਾਂ। ਮਹਾਂ ਮਹਾਤਮ ਹੈਂ 
ਜਹਿੰ ਕਹਾਂ ॥੨੦॥ ਜੇਤਿਕ ਬਲ ਜਿਸ ਮਹਿੰ ਹੁਇ ਆਵੈ । ਤੇਤਿਕ ਕਹੈ 
ਨ ਕੂਰ ਅਲਾਵੇ । ਇਨ ਸਿੱਖਨ ਮਹਿ ਸ਼ਕਤੀ ਐਸੇ । ਦਈ ਗੁਰੂ ਕੀ 
ਭਾਖਤਿ ਜੈਸੇ॥੨੧॥ਜੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਕਰੁਨਆਂ ਢਲ ਧੈ ਹੈ।ਨਿਮਖ ਨ ਲਾਗਹਿ 
ਰਚੇ ਹੋਏ । "ਜਗਤ ਦੇ ਜੀਅ ਜੋ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਵਿਚ (ਲਗੇ ਹਨ)। “ਭਾਵ ਕਰਮ ਕਾੰਡੀਆਂ 
ਦਾ । “ਪੈਰੀਂ ਤੁਰਦੇ ਹਨ । “ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਜਮ ਪਾਸੇਂ ! ਓਪੁਰਾਨ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਬਤ ਹੀ ਜਾਣਕੇ 
ਕਹਿ ਹੈ । ?ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਬਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ । 

“ਇਸ ਪੂਸੈਗ ਵਿੱਚ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੀ ਮਹਿਮ' ਦੱਸੀ ਹੈ । ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨਾਮ ਜਪਦੇ 
ਹਨ; ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੋਰ ਹਰਿਚਰਨਾਂ ਵਿਚ ਲਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ; ਸੈ 
ਸਾਂਈ ਦਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਣ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਹੈ । ਓਹ ਲੌਂਗੇ ਹਨ ਪਿਆਰੇ ਨਾਲ ਤੇ 
ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ ਪਿਆਰੇ ਨਾਲ) ਜਾਣਾ ਆਉਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜੇ ਜੀਉਂਦੇ ਜੀ 
ਔਰਤ ਸੋਲ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਕਰਮਕਾਂਡੀ ਕਰਮਾਂ ਤੇ ਮਕਲਪਾਂ ਦੇ ਐਧਨ ਵਿਚ ਹੋਲ) 
ਕਜ਼ਮ ਤੇ ਸੈਕਲਪ ਨੂੰ ਅਪਨੇ ਅਗਜਨ ਦੇ ਬੇਯਨ ਹੈਨ | 



ਸਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੩੦੦੫) ਰਾਸਿ ੬। ਅੰਸ਼ ੫੨, 

ਭਾਹਿ ਪਹੁੰਚੈ ਹੈਂ । ਸ਼੍ਰੀ ਗਰੰਥ ਮਹਿ ਬਹੁ ਥਲ ਕਹਮੋਂ । ਜਮ ਨਹਿ ਪਿਖਹਿ 
ਗੁਰੂ ਜਿਨ ਲਹਨੋਂ॥੨੨॥ ਯਾਂਤੇ ਗੁਰ ਮਹਿਮਾ ਬਹੁ ਭਾਰੀ । ਨਹੀ' ਮਹਾਂ- 
ਤਮ ਜਾਦਿ ਉਚਾਰੀ'। ਸੁਨਿ ਪੰਡਿਤ ਚਿਤਵੜਿ ਚਿਤਮਾਂਹੀ।-ਕਹਾਂ ਕਥਾਂ 
ਉਚਰੇਂ ਗੁਰ ̀ ਪਾਹੀ॥ ੨੩॥ ਭੂੜ ਭਵਿੱਖਤਿ ਕੇ ਇਹ ਗਜਾਤਾ । ਸਗਰੇ 
ਜਗਤ ਪੂਜ ਬੱਖਯਾਤਾ।ਦੇਸ਼ ਬਿਦੇਸ਼ਨ ਸਿੱਖ ਕਰੋਰ। ਜੋ ਸਿਮਰਹਿੰ ਹਾਜ਼ਰ 
ਤਿਸ ਓਰ ॥ ੨੪ ॥ ਕਾਰਜ ਪੁਰਹਿ ਹੋਹਿ ਸਹਾਇ। ਇਹ ਸਭਿ ਮਹਿੰ ਅਥਿ 
ਜਾਨੀ ਜਾਇ। ਤਥਾ ਸਹਾਇਕ ਬਨਹਿੰ ਅਗਾਰੀ । ਜਾਨੀ ਪਰਹਿ ਭਲੋ 
ਨਿਰਧਾਰੀ॥ ੨੫॥ ਕਰਤਾ ਹਰਤਾ ਸਭਿ ਜਗ ਕੇਰਾ । ਗਹੋਂ' ਸ਼ਰਨ 
ਕਾਂਟਹਿੰ ਦੁਖ ਮੇਰ-। ਇਮ ਬਿਢਾਰਿ ਕਰਿ ਪਾਇਨ ਪਰਜੋ। “ਛਿਮਹੁ ਜਾਤਿ 
ਕੋ ਮਦ ਮੈਂ ਕਰਯੋ ॥ ੨੬॥ ਲਗਜਯੋ ਸੁਨਾਵਨਿ ਕਥਾ ਅਗਾਰੀ । ਸਰਬ 
ਕਲਾ ਸਮਰਬ ਗੁਨਕਾਰੀ । ਮਹਿਮਾ ਜਾਨੀ ਨਹੀ' ਤੁਮਾਰੀ । ਪਰਯੋ ਸ਼ਰਨ 
ਦਿਹੁ ਕੁਮਤਿ ਬਿਦਾਰੀ ॥੨੭॥ ਨਹੀਂ' ਜਾਤਿ ਕੌ ਅਬਿ ਕੁਛ ਮਾਨ ! ਕਰਹੁ 

ਸਿੱਖ ਸਭਿ ਬੰਧਨ ਹਾਨਿ? । ਸੁਨਿ ਬਿਨਤੀ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਸਕਾਏ । ਦਿਜ ਕੇ 

ਜਾਂਗੇ ਭਾਗ ਸੁਹਾਏ॥ ੨੮ ॥ ਕਰਜੋ ਸਿੱਖ ਚਰਨਾਂਮ੍ਰਿਤ ਲੀਨ! । ਭਯੋ 
ਮਾਨ ਤੇ ਬਿੱਪ੍ਰ [ਬਿਹੀਨਾ । ਕ੍ਰਿਪਾ ਦ੍ਰਿਸਟਿ ਗੁਰ ਐਸੀ ਕਰੀ। ਸਰਬ ਬਾਤ ਕੀ 
ਸੋਝੀ ਪਰੀ ॥ ੨੯ ॥ ਪੰਥ ਬਰਖ ਦਿਨ ਕੋ ਜੋ ਕਹਯੋ। ਨਿਮਖ ਮਾਤ੍ ਕੋ 
ਦਿਜਬਰ ਲਹਜੋ। ਭਯੋ ਅਨੰਦ ਬਿਲੈਦੈ ਦੀਖਾ'। ਦੇਨਿ ਜੁ ਅਯੋ ਆਪ ਲੀ 
ਸੀਖਾ'॥ ੩੦ ॥ ਪੁਨ ਗੁਰ ਆਇਸੁ ਕਹਿ ਬਹੁ ਬਾਰੀ । ਸਭਿ ਪੁਰਾਨ ਕੀ 
ਕਥਾ ਉਚਾਰੀ । ਸਿੱਖ ਸੁਭਟ ਸਭਿ ਸੁਨਹਿ ਬਿਚਾਰਹਿੰ1।ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਿਮਾਂ 
ਮਹਾਂ ਉਚਾਰਹਿੰ ॥ ੩੧ ॥ ਪਰਜੋ ਭੌਗ ਧਨ ਦੀਨਿ ਬਿਸਾਲਾਂ । ਹਲਤਿ ` 

ਪਲਤਿ ਦਿਜ ਕੀਨਿ ਨਿਹਾਲਾ।ਪੁਨ ਸਭਿ ਸੈਗਤਿ ਦਰਬ ਚਢਾਯੋ। ਅਭਿ 

ਅਨੌਦ ਕੋ ਰਿਦੇ ਉਪਾਯੋ ॥੩੨॥ ਰਹਨਿ ਲਗੋ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪਾਸ । ਧਨ 
ਕੋ ਭੇਜਕੋ ਅਪਨਿ ਅਵਾਸ । ਨਿਤ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਗੋਵਿੰਦ ਨਿਹਾਰੈ । _ਚਲਿਤ 
ਅਨਿਕ ਅਸਚਰਜ ਬਿਚਾਰੈ॥੩੩॥ ਸੈਗਤਿ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੇ ਆਵੈ । ਮਨ 
ਬਾਂਛਤਿ ਸਗਲੇ ਬਰ ਪਾਵੈਂ'ਅਨ ਗਨ ਧਨ ਨਿਤ ਆਇ ਉਪਾਇਨ।ਜਗ 
7ਦੇਖਕੇ । "ਸਿੱਖਿਆ _ਲੀਤੀਓਸੁ । ਮੱਯਬਾ:-ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਜਮ ਤੇ ਛੁਟਕਾਰਿ ॥ 

ਪੁਨ.-ਣਾ ਹਉ ਕਾਂ ਤੂ ਣਹ ਛੁਟਹਿ ਨਿਕਟਿ ਨ ਜਾਈਅਹੁ ਦੂਤ ॥ ਪੁਨ: “ਦਰਿ ਰਹੀ ਉਹ 

ਜਨ ਤੇ ਬਾਟ ॥ 1ੂਰਮਿਆੰ ਨੂੰ ਰਣਯੁੱਥ ਦੇ ਫਿਤਿਹਾਸ ਸੁਣਵਾਏ ਹੇਸਨ ਜੇ 
ਸ਼ੋਜ਼ਰ਼ਸ ਛੇ । ਵਜੋ ਐੱਚੈ ਜੱਜ ੩੭ | 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੩੦੦੬) ਰਾਸਿ ੬ । ਔਸੂ ੫੩. 
ਪੱਜੰਹ ਕਮਲਨ ਸੇ ਪਾਇਨ ॥ ੩੪॥ ਕਰਹਿ ਅਖੇਰ ਬਿੱਤ ਮਨ ਮਨ ਭਾਈ 1 
ਬਿਚਰਹਿ ਕਾਨਨ ਮਹਿ ਸੁਖਦਾਈ । ਨਿਤ ਹੀ ਨਵੇਂ ਬਿਲਾਸ ਹੁਵੇਤੇ । 
ਅਨਗਨ ਨਰਨ ਉਧਾਰ ਕਰੋਂਤੇ ॥੩੫॥ ਸ਼ਸਤ੍ਨ ਬਿੱਦ੍ਯਾ ਕੋ ਅੱਭਜਾਸ । 
ਕਰਹਿ ਆ੫ ਅਰੁ ਸਭਟ ਜਿ ਪਾਸ । ਅਧਿਕ ਤਵੈਗਨ ਮਿਲਹਿੰ 
ਚਲਾਵਹਿੰ,ਹੜਹਿੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤਰੇਗ ਧਵਾਵਹਿੰ॥੩੬॥ ਤੀਰਨਿ ਕੀ ਬਿੱਦੜ 
ਬਡ ਹੋਇ। ਕਰਹਿ ਪ੍ਰਹਾਰਨਿ ਧਾਰਤਿ ਜੋਇ। ਰਣ ਪ੍ਰਸੇਗ ਨਿਤ ਸੁਨਹਿੰ 
ਸੁਨਾਵਹਿ । ਬਖਸ਼ਹਿੰ ਮੌਜ" ਅਨੰਦ ਉਪਾਵਹਿ ॥੩੭॥ ਤਰਕਨ ਮਾਰਨਿ 
ਕੀ ਰਨ ਗਾਥਾ । ਕਰਹਿ ਆਪਨੇ ਸੁਭਟਨ ਸਾਥਾਂ । “ਏਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਾਰੇ 
ਮਤਿ ਹੀਨੇ । ਆਏ ਬ੍ਰਿੰਦ ਰਾਜ ਮਦ ਕੀਨੋ॥੩੮॥ ਰਣ ਬ੍ਰਿਤਾਂਤ ਜੈਸਿਕ” 
ਤਬਿਨੋਂ ਭਯੋ । ਸਗਰੇ ਜਗਤ ਬਿਖੈ ਪ੍ਰਗਟਯੋ । ਸਭਿਹਿਨਿ ਕੇ ਭਾ ਇਸ 
ਬਿਧ ਬੋਧ“ਗੁਰ ਸਮਾਨ ਜਗ ਅਪਰ ਨ ਜੋਧਾ॥੩੯॥ਅਤਿ ਦੀਰਘਪਰ 
ਸੈਨ” ਨ ਗਿਨੈ । ਏਕਲ ਹੋਇ ਤ ਇਕ ਹੀ ਹਨੈ। ਬਹੁ ਥੋਰਨਿ ਕੀ 
ਨਹੀ' ਬਿਚਾਰ। ਜੂਫਹਿੰ ਜੋਗ ਸੇ ਲੀਨਸਿ ਮਾਰਿ ॥ ੪੦ ॥ ਤੀਰਨਿ ਕੀ 
ਬਿੱਦਯਾ ਬਡ ਠਾਨੰਂ । ਬਹੁਤਨ ਕੇ ਬਿਚ ਪਾਰ ਸੁ ਹਾਨੰ" ।ਜਿਨਕੋ ਧਨਖ 
ਕਠੋਰ ਬਿਸਾਲਾ । ਕੋ ਨਹਿ ਐੱਚ ਸਕਹਿ ਇਸ ਕਾਲਾ ॥੪੧॥ ਜੋ ਸਨਮੁਖ 
ਭਾ ਤਤਛਿਨ ਮਾਰਜੋ । ਜੀਵੜਿ ਰਹਯੋ ਭਾਜਿ ਸੋ ਹਾਰਯੋ!। ਇੱਤਜਾਦਿਕ 
ਜਸੁ ਜਗ ਮਹਿ ਜ਼/ਹਿਰ। ਕਹਤਿ ਮਿਲੈ ਨਰ ਘਰ ਕੋ ਬਾਹਰਿ ॥੪੨॥ 
ਇਤਿ ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪ੍ਤਾਪ ਸੂਰਜ ਦ੍ਿਬੇ ਖਸ਼ਟਮ ਰਾਸੇ 'ਬਿੱਪ੍ ਪ੍ਰਸੰਗ ਬਰਨਨੇ ਨਾਮ ਦੇਇ ਪੰਚਾਸਤੀ ਅੰਜੂ॥ ੫੨ ॥ 

ਪਤ, [ਬਾਬਾ_ ਬੁੱਢਾ ਪੂਲੋਕ ਗਮਨ] । 
ਦੋਹਗਾ ॥ ਗਮ ਨਾਮ ਰਮਦਾਸ ਕੇ ਤਹਾਂ ਬ੍ਰਿੱਧ ਕੋ ਧਾਮ। ਕਰੇ ਬਿਤਾਵਨ 
ਦਿਨ ਕਿਤਿਕ ਬ੍ਰਹਮਾਨੰਦ ਬਿੱਸ੍ਹਾਮ ॥ ੧ ॥ ਚੌਪਈ ॥ ਤਜਨਿ ਸਰੀਰ 
ਸਮਾ ਨਿਯਰਾਵਾ । ਸਕਲ ਕੇਵ ਬੁੱਢੇ ਲਖਿ ਪਾਵਾ । ਰਿਦੇ ਮਨੋਰਥ ਐਸੇ 
ਕੀਨਿ । ਅੰਤ ਸਮੋ ਅਪਨੇ ਢਿਗ ਚੀਨਿ ॥ ੨ ॥-ਸ਼੍ੀ ਹਰਿ ਗੋਵਿੰਦ ਹੋਵਹਿ 
ਤੀਰ। ਜਬਿ ਮੈਂ ਤਕਾਗਨਿ ਲਗੋ' ਸਰੀਗਦੇਖਤਿ ਆਗੇ ਰੂਪ ਮੁਕੈਦ।ਜਿਸ 
ਕੋ ਚਾਹਤਿ ਮੁਨਿਜਨ ਬਿੰਦਾ॥ ੩॥ ਅਪਰ ਕਾਜ ਵਿਕ ਔਰ ਲਖਾਉ'। 
ਨਿਜ ਸੁਤ ਕੋ ਅਬਿੰ ਕਰ ਪਕਰਾਉਂ।ਉਚਿਤ ਅਹੈ ਮੋਕਹੁ ਇਹੁ ਕਰਨੀ॥ 
ਕਦ੍ਲਤ । ਬਖਸ਼ੀਸ਼ । (ਦੇਖੋ ਰਾਸ ੫; ਅਸੂ ੧੫) ਅੰਕ ੯) । "ਜਿਹੇ ਜਿਹ । ਗਿਆਨ । 
$ਪਰਾਈ ਸੈਨਾਂ । “ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ । <ਬ੍ਰਹਮਾਂਨੰਦ ਵਿਚ ਟਿਕ ਕੇ । 

ਪਾ:=ਜਬ । 1ਪਾ:-ਜਬਾ ਕਿਸ਼ਨ । ਕਪਾ:-ਤਿਨ । 



ਸ਼੍ਰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੩੦੦੭) ਫਾਸਿ ੬ । ਅੰਜੂ ੫੩. 

ਹਮ ਸਗਰੇ ਸਤਿਗੁਰੁ ਕੀ ਸ਼ਰਨੀ ॥ ੪ ॥ ਲੋਕ ਪ੍ਰਲੋਕ ਆਦਿ ਅਰੁ ਅੰਤ 
ਹਮਰੋਨਹਿੰ ਕੋ ਬਿਨ ਭਗਵੈਤੁ-।ਇਮ ਬਿਚਾਰਿ ਕਰਿ ਸਿੱਖ ਹਕਾਰਾ।ਕਾਉ 
ਸੁਮਤਿ ਜਿਸ ਬਹੁ ਉਰ ਧਾਰਾਂ ॥੫॥ ਨਿਕਟਿ ਬਿਠਾਇ ਸਕਲ ਸਮੁੜਾਈ। 
“ਗੁਰ ਢਿਗ ਗਮਨਹੁ ਬਿਮਲ ਬਿਹਾਈ । ਮਮ ਦਿਸ਼ਿ ਤੇ ਇਹ 
ਬਿਨੌ ਸੁਨਾਵਹੁ ।-ਦਾਸ ਕਦੀਮੀ ਲਖਿ ਕਰਿ ਆਵਹੁ॥ ੬।। ਜਿਮ 
ਕ੍ਰਖੇਤ੍ਰ ਬਿਥੋ ਰਣ ਠਾਨੇ । ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਹਸਤਨਾਪੁਰੀ ਪਯਨੇ। ਸਭਿ ਪਾਂਡਵ 
ਕੋ ਲੋ ਕਰਿ ਸਾਬ । ਅਭਿਸੇਂਚਕੋ ਧਰਮਜ ਨਰਨਾਥ ॥੭॥ ਸਰ” ਸਿਹਜਾਂ 
ਪਰ ਭੀਸ਼ਮ ਪਰਯੋ । ਧਰਮ ਨਿਬਾਹ ਆਪਨੋ ਕਰਯੋ । ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਅਪਨੋ 
ਭਿਨ ਜਾਨਾ । ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਹਕਾਰੇ ਧਰਿ ਕਰਿ ਧਯਾਨਾ ॥ ੮॥ ਤਤਛਿਨ 
ਅਪਠੋ ਸਿਮਰਨ ਚੀਨਾ” । ਸਭਿ ਕੁਛ ਤਜਿ ਪ੍ਰਸਥਾਨੋ ਕੀਨਾ । ਅੰਤ ਸਮੇ 
ਮਹਿ ਦਰਸ਼ਨ ਦਯੋ । ਤੈਸੋ ਸਮੇਂ ਆਨਿ ਅਬਿ ਭਯੋ” ॥ ੯ ॥ ਕ੍ਰਿਪਾਂ ਕਰਹੁ 
ਆਵਹੁ ਹਿਤ ਧਾਰੇ । ਜਿਮ ਜਟਾਯੁ ਤਨ ਤਜਤਿ ਨਿਹਾਰੇ । ਸੀਤਾ ਖੋਜਤਿ 
ਇਤ ਉਤ ਧਾਏ। ਨਿਜ ਜਨ ਜਾਨਿ ਤੁਰਤ ਹੀ ਆਏ ॥੧੦॥ ਤਿਮ ਅਥਿ 
ਬਿਰਦ ਸੈਭਾਰਤਿ ਆਵਹੁ । ਅਘ ਹਾਨੀ ਨਿਜ ਦਰਸ ਦਿਖਾਵਹੁ-” । 
ਬ੍ਰਿਧ ਕੋ ਨਮੋ ਕਰਤਿ ਸਿਖ ਚਲਜੋ । ਤੁਰਨ ਆਇਿ ਗੁਰੂ ਸੈਗ ਮਿਲਯੋ॥ 
₹੧॥ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਿ ਬ੍ਰਿੱਧ ਸੇਦੇਸਾ । । ਬੈਠਜੋ ਭਾਖਿ ਸੁਨਾਇ ਅਸ਼ੇਸ਼ਾਂ । 
ਸੁਨਿ ਸਤਿਗੁਰ ਨਿਜ ਪ੍ਰਿ ਕੀ ਬਾਤ । ਤਯਾਰੀ ਕਰੀ ਸ਼ੀਘੂ ਸਭਿ ਭਾਂਤਿ॥ 
੧੨॥ ਬਿਧੀਆ ਅਰੁ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ/ਬ੍ਿਧ ਤਨ ਅੰਤ”ਕਹਤੋ ਸਭਿ ਪਾਸ। 
ਖੁਰਿ ਮਹਿ ਜਥੇਦਾਰ ਇਕ ਛੋਰਾ/ਕਿਤਿਕ ਸੈਨ ਦੇ ਕਰਿ ਤਿਸ ਠੌਰ॥੧੩॥ 
ਪੁਰਿ ਜਨ ਸਭਿ ਕੌ ਧੈਰਜ ਦੀਨਿ । ਚਢਿਬੇ ਤੁਰੌੰਗ ਹਕਾਰਨਿ ਕੀਨਿ । 
ਚਮੂੰ ਸਕਲ ਹ੍ਰੋ ਕਰਿ ਤਬਿ ਤਯਾਂਰ । ਚਵੇ ਸੰਗ ਗਰ ਕੋ ਅਸਵਾਰ ॥ ੧੪॥ 
ਕੁਛਕ ਸੈਨ ਦੇ ਸਗ ਨਿਹਾਲੇ । ਸੌਂਪਯੋ ੫ਰਿ ਕੋ ਰਾਖਿ ਸੈਭਾਲੇ । ਚਢਿ 
ਸਤਿਗੁਰ ਤਬਿ ਪੰਥ ੫ਯਾਨੇ । ਕਰੀ ਸ਼ੀਘੂਤਾ ਨਹਿੰ ਠਹਿਰਨੋ॥੧੫॥ ਬੜੇ 
ਬੇਗ ਤੇ ਤੁਰੰਗ ਚਲਾਏ । ਤੂਰਨ ਪੰਥ ਸੈਪੂਰਨ ਆਏ । ਨਾਮਦੇਵ ਕੌ ਹੁਤੋ 
ਸਥਾਨ। ਰੁਚਿਰ ਦੇਹੁਰਾ ਕਰਿਬੋ ਠਾਨਿ” ॥ ੧੬ ॥ ਬਿਨਾ ਕਬੀਰ ਭਗਤ 

ਭਾਵ ਰਾਦੀ ਦਿੱਤੀ । ”ਬਾਣਾਂ ਦੀ । <ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਜਾਣਿਆਂ (ਤੀਸ਼ਮ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ) 
ਬੱ, ਥਾਂ) ਕੀਤ ਹੋਇਅ ਸੀ। _#ਕਵਿ ਜੀ ਅਪਣੀ ਵਾਕਵੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਰੋ ਚੁਕੇ 
ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਦ੍ਰਿਟਸ਼ਾਂਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ; ਰਚਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੈੜ੍ਿਤ ਕਰਨੇ ਲਈ ! 



._ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾ੫ ਸੂਰਜ । ( ੩੪੬੮) ਰਾਸਿ ੬ । ਗੰਸੂ ੫੩. 

ਜੋ ਔਗਸਭਿ ਕੇ ਬਿਖੈ ਲਬ੧ੋ ਸਿਰਮੌਰ।ਉਤਰਿ ਤੁਹੰਗ ਤੇ ਬੈਦਨ ਕੀਨਿ 
ਪ੍ਭ ਕੌ ਭਗਤ ਲਖੜੋ ਰਸ ਭੀਨ ॥ ₹7॥ ਜਥਾ ਮਤੋਗ ਮਨੀ ਕੋ ਆਸ਼੍ਹਮ। 
ਪਹੁੰਚੇ ਰਘਪੜਿ' ਧਾਰਿ ਮਹਾਸ਼੍ਰਮ । ਮੁਨਿ ਸਬਾਨ ਕੋ ਬੈਦਨ ਕੀਨੀ।ਤਥਾ 
ਰੀਤਿ ਇਹ ਨਾਂ ਸਭਿ ਚੀਨੀ ॥ ੧੮॥ ਕਰਿ ਸ਼ੀਘਤਾ ਪੰਥ ਮਝਾਰੀ।ਬਸੇ 
ਨਿਸਾ ਇਕ ਗਏ ਅਗਾਰੀ । ਗ੍ਰਾਮ ਸਮੀਪ ਜਬੈ ਪਹੁੰਚਯੋ । ਦੇਖਿ ਦੁਰ ਤੇ 
ਇਕ ਨਰ ਗਯੋ ॥ ੧੯॥ ਬਿਧਿ ਜੀ | ਸ਼ਰੀ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਆਏਸਨਤਿ ਪ੍ਰੈਮ 
ਉਮਗਰੋ ਅਧਿਕਾਂਏ। ਸਭਿ ਤਨ ਮਹਿੰ ਰੁਮੰਚ ਹੁਇ ਆਵਾਂ । ਰੁਚਿਰ 
ਬਿਲੋਚਨ ਮਹਿੰ ਜਲ ਛਾਵਾਂ ॥ ੨੦ ॥ ਗੁਦਗਦ ਬਾਨੀ ਜਾਇ ਨ ਬੋਲਾ । 
ਮਨਹੁੰ ਪ੍ਰੋਮ ਪੂਰਨ ਭਰਿ ਤੋਲਾ” । ਉਠਿ ਕਰਿ ਗਮਨੜੋ ਭਯੋ ਸਥੈਭਾ । 
ਚਲਤਿ ਨ ਪਗ ਮਨ ਮਾਨਿ ਅਚੈਭਾ॥੨੧॥ ਬਕਤਿ ਹੋਇ ਕਰਿ ਤਹਿੰ ਹੀ 
ਬੈਸ।ਸਕਲ ਸ਼ਰੀਰ ਪਨਸ ਫਲ ਜੈਸਾ%ਮੂੰਦਿ ਬਿਲੋਚਨ ਲੋ ਰਸ ਧਯਾਨ 
ਭਯੋ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਬਿਬਸ ਮਹਾਨਾ॥ ੨੨॥ ਇਤਨੇ ਮਹਿ ਗੁਰ ਗਏ ਅਵਾਸ । 
ਸਗ ਲਿਏ ਬਿਧੀਆ ਗੁਰਦਾਸ । ਅਚਲ ਸਮਾਧਿ ਮਨਹੁ ਚਿਰਕਾਲਾ । 
ਬੈਠਯੋ ਜੋਗੀ ਕੋਇ ਬਿਸਾਲਾ ॥ ੨੩॥ ਦੇਖਡਿ ਰਹਿ ਗਏ ਠਾਂਵੇ ਸ੍ਰਾਮੀ। 
ਲਖੀ ਰਿਦੈ ਗਤਿ ਅੰਤਰਜਾਮੀ । ਅਧਿਕ ਪ੍ਰੋਮ ਗੁਰ ਕੋ ਉਰ ਆਵਾ । 
ਦੌਨ ਬਿਲੋਚਨ ਜਲ ਭਰਿ ਆਵਾ॥੨੪॥ਨਹਿੰ ਕੁਛ ਕਹਯੋ ਗਯੋ ਰਹਿਖਰੇ। 
ਤਬਿ ਗੁਰਦਾਸ ਬਿੱਧ ਪਗ ਧਰੇ । ਕਰਿ ਬੈਦਨ ਕੋ ਕੁਛਕ ਹਿਲਾਏ । 
ਪੰਕਜ ਸੇ ਲੋਚਨ ਬਿਕਸਾਏ॥ ੨੫॥ ਪ੍ਰੇਮ ਬਿਬਸ ਜਬਿ ਸਤਿਗੁਰ ਹੇਰੇ । 
ਤੁਰਨ ਗਹੇ ਪਾਇ ਤਿਸ ਬੇਰੇ।ਨੰਮਿ੍ ਭਏ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਗੋਵਿੰਦ ।ਗਹੋ ਬਿੱਧ ਕੋ 
ਪਦ ਅਰਬਿੰਦ ॥ ੨੬ ॥ ਬੈਠਨਿ ਕੇ ਸਥਾਨ ਲੇ ਗਏ। ਸਭਿ ਸਿਖ ਬ੍ਰਿਧਕੋ 
ਬੋਦਤਿ ਭਏ । ਤਹਿ ਕੇ ਸਿਖ ਗੁਰ ਕੌ ਕਿਯ ਨਮੋ । ਬੈਠਤਿ ਭਏ ਬ੍ਰਿੰਦ 
ਤਿਹ ਸਮੋ ॥ ੨੭॥ ਬ੍ਰਿਧ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਜੋਰਿ ਉਚਾਰੀ।ਇਹ ਕ੍ਛ ਰੀਤਿ 
ਨਈ ਨ ਤੁਮਾਰੀ । ਦਾਸਨ ਬਸਿ ਹਇ ਕਰਨ! ਕਰਿ ਹੋ। ਕਛੂ ਨ ਲੋਕ 
ਲਾਜਕੋ ਧਰਿ ਹੋ ॥ ੨੮ ॥ ਬਿਰਦ ਸੈਭਾਰਿ ਆਪਨੋ ਆਏ । ਮੇਰੋ ਅੰਤ ਸਮਾਂ 
ਨਿਯਰਾਏ । ਕ੍ਰਿਪਾ ਧਾਰਿ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਦੀਨਾ । ਨਿਤ ਸਿੱਖਨਿ ਬਸਿ ਗੁਰੂ 

"ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੇਦ੍ਰ ਜੀ । “ਮਨੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਤੋਲ (ਵਜ਼ਨ) ਪੂਰਨ ਭਰ ਗਿਆ ਹੈ । “ਕਟਹਰ ਦੇ 
ਵਲ ਵਰਗਾ, ਭਾਵ ਕਟਹਰ ਫਲ ਦੇ ਕੈਡਿਆੰ ਵਾਂਬੁ ਰਮਾਂਚ ਹੋ ਗਏ। 



ਸਰੀ ਰੁਰ ਪੁਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੩6੪੯) ਰਾਸਿ ੬। ਅਸੂ ੫੩, 

ਪ੍ਰਥੀਨਾ! ॥ ੨੯ ॥ ਸੁਨਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਸ਼ੁਭ ਉੱਤਰ ਦੀਨਾ । “ਤੁਮ ਸਿੱਖੀ 
%ਗ ਉੱਜਲ ਕੀਨਾਂ। ਰਾਵਰ ਕੋ ਆਚਰਨ ਗਹੈਂਗੇ । ਸੈ ਸਿਖ ਅਘ 
ਬੋਨੀ ਨ ਹੈਗੇ" ॥ ੩੦॥ ਤੋਰ ਨਾਮ ਲੋ ਸਿੱਖੀ ਧਰੇ'। ਕਹੋ ਕਜੋਂ ਨ ਭਵ 
ਸਾਗਰ ਤਰੈਇਤਯਾਦਿਕ ਬਹ ਆਪਸ ਮਾਂਹੀ।ਕਹੀ ਸੁਨੀ ਮਹਿਮਾ ਬਿਤ 
ਪਾਹੀ ॥ ੩੧॥ ਸੁੰਦਰ ਮੰਦਿਰ ਅੰਦਰ ਝ਼ੋਰਾਂ । ਕਰਿਵਾਂਯਹੁ ਸਾਦਰ ਡਿਸ 
ਬੇਰਾਂ। ਜਥਾ ਜੋਗ ਸਭਿ ਕੌ ਸੁਖ ਦਯੋ । ਦੇਗ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤਜਾਰ ਤਬਿ ਭਯੋ॥ 
੩੨॥ ਭਾਂਤਿ ਭਾਂਤਿ ਕੇ ਭੋਜਨ ਕਰੇ । ਮਧੁਰ ਤੁਰਸ਼ ਬਹੁ ਸ੍ਰਾਦਨਿ ਭਰੇ । 
ਨਿਕਟਿ ਬੈਠਿ ਗੁਰ ਕੌ ਅਚਵਾਯੋ । ਪੁਨ ਸਭਿ ਸੈਨਾ ਕੌ ਬਰਤਾਯੋ॥੩੩॥ 
ਸੁਪਤਨਿ ਸਮੈ ਜਾਨਿ ਬ੍ਰਿਧ ਭਾਈ । ਮ੍ਰਿਦੁ ਸਿਹਜਾ ਸੁੰਦਰ ਡਸਿਵਾਈ । 
ਕੂਮਾਸਨ ਅਪਨੋ ਤਬਿ ਕੀਨਿ।ਸ਼ੀ ਹਰਿ ਗੋਵਿੰਦ ਸਭਿ ਬਿਧਿ ਚੀਨਿ॥੩੪॥ 
ਤਜਿ ਸਿਹਜਾ ਕੂਮਾਸਨ ਕਰੇ । ਬ੍ਿ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਢਿਗ ਗੁਰ ਘਿਰੇ 1ਨਿਸ 
ਮਹਿ ਬਚਨ ਬਿਲਾਸ ਕਹੌਤਿ । ਭਨਤਿ ਭਏ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਭਗਵੈਤ ॥੩੫॥ 
“ਸ਼ੀ ਨਾਨਕ ਆਦਿਕ ਗੁਰ ਸਾਰੇ । ਰਹੇ ਨਿਕਟਿ ਸਭਿ ਰੀਤਿ ਨਿਹਾਂਰੇ। 
ਹਾਂਨ ਲਾਭ ਸਭਿ ਬਿਧਿ ਹੀ ਜਾਨਹੁ। ਮੁੜ ਪ੍ਰਤਿ ਕੁਛ ਉਪਦੋਸ਼ ਬਖਾਨਹੁ॥ 
੩੬॥ ਸੇਵਕ ਜਾਨਿ ਦਯਾ ਰਸ ਵਰੀਅਹਿ । ਸੀਛਾਂ ਭਲੀ ਬਤਾਵਨਿ 
ਕਰੀਅਹਿ? । ਸੁਨਿ ਬਿਧ ਕਹਯੋ “ਆਪ ਨਾਰਾਇਨ।ਛਠਮ ਰੂਪ ਤੁਮ ਧਰਜੋ 
ਸੁਹਾਇਨ ॥ ੩੭॥ ਗਨ ਸਿੱਖਨਿ ਗੋ ਦਿਜ ਅਰੁ ਧਰਨੀ” । ਧਰਜੋ ਦੇਹਿ 
ਰੱਛਾ ਇਨ ਕਰਨੀ। ਧਯਾਨ ਬਿਥੈ ਆਰਾਧਤਿ ਜੋਗੀ।ਕੌਗਨ ਹਿਤ ਸੇਵਤਿ 
ਸਭਿ ਭੋਗੀ ॥ ੩੮॥ ਬ੍ਹਮ ਆਤਮਾਨੰਦ ਸਰੂਪੁ । ਠਾਨਤਿ _ਅਚਰਜ 
ਚਲਿਤ ਅਨੂਪ । ਸਭਿ ਕੋ ਸੀਖਕ” ਰਾਵਰ ਅਹੋ । ਕਹਾਂ ਸੀਖ ਮੈਂ ਤੁਮ ਸੋਂ 
ਕਹੋ ॥ ੩੯॥ ਮਮ ਸੁਤ ਕੀ ਅਬਿ ਰਲੀ ਗਹੀਜੈ। ਮਮ ਸਮਾਨ ਹੀ ਨਿਭ 
ਨਿਬਹੀਜੈ । ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਅੰਗਦ ਔਰ । ਪੁਨ ਕੁਲ ਭੱਲਯਨਿ ਕੇ 
ਸਿਰਮੌਰ ॥੪੦॥ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ,ਗੁਰ ਅਰਜਨ । ਕਰੀ ਸੁ ਬਹੁ ਸਿੱਖੀ 
ਜਗ ਸਿਰਜਨ । ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਜਥਾ ਨਿਰਬਾਹੀ । ਤਿਮ ਮਮ ਸੁਤ ਰਹਿ 
ਤੁਮਰੇ ਪਾਹੀ ॥ ੪੧ ॥ ਇਮ ਕਹਿ ਅਪਨੋ ਸੁਤ ਬੁਲਵਾਯੋ । ਚਰਨ ਪਾਇ 
ਗੁਰ ਨਿਕਟਿ ਬਿਠਾਯੋ । ਭਾਨ” ਹਾਥ ਗਹਜੋ ਨਿਜ ਹਾਂਥ । ਗਹਿਵਾਈ 
“ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿਚ ਨਹੀ ਸੜਨਗੇ । “ਸਿੱਖੀ, ਗਉਆੰ;ਬ੍ਰਹਮਨਾਂ (ਭਾਵ ਭਲੇ ਪੁਰਖਾਂ; ਸਤੀ) 
ਤੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਲਈ । 5ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ । 'ਬ੍ਰਿਧ ਜੀ ਦੇ ਸਪੁੱਤ੍ਰ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ 1 



ਤਰ ( ੩੦੧੦) ਰਾਸਿ ੬ । ਅੱਸੂ ੫੪ 

ਤਬਿ ਹੀ ਪਿਖਿ ਨਾਥ ॥੪੨॥ ਸ਼੍ਰੀ ਹੰਰ ਗੋਵਿੰਦ ਗੰਹ ਕਰ ਸਾਂਥੇ । ਰਾਖੀ 
ਬਾਹੁ ਤਾਂਹਿ, ਨਿਜ ਮਾਬੇ।ਕਹਿ ਬਹੁ ਬਿਧਿ ਸੋਂ ਧੀਰਜ ਦੀਨ॥ਅਪਰ ਕਰੀ 

ਚਰਚਾ ਰਸ ਤੀਨ॥੪੩॥ ਤੀਨ ਪਹਿਰ ਜਾਗਤਿ ਹੀ ਰਹੇ । ਬਿਧ ਕੇ ਬਾਕ 
ਸੁਨੋ ਅਰੁ ਕਹੇ। ਆਇਸੁ ਗੁਰ ਕੀ ਲੇ ਉਠਿ ਖਰਮੋ। ਜਲ ਸੀਤਲ ਸੋਂ 
ਮੱਜਨ ਕਰੜੋ ॥ ੪੪॥ ਪੁਨ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਗੋਵਿੰਦੁ ਵਿਗ ਆਯੋ । ਬੈਠਜੋ 
ਸਨਮੁਖ ਉਰ ਹਰਖਾਯੋ । ਇਕ ਚਿਤ ਹ੍ਰੈ ਕਰਿ ਜਪਜੀ ਸਾਰਾ । ਸਨੇ ਸਨੋ 
ਸੈਕਾਰਿ ਉਚਾਰਾ ॥ ੪੫ ॥ ਪਠਿ ਕਰਿ ਗੁਰ ਦਿਸ਼ਿ ਬੈਦਨ ਕੀਨਿ । ਨਿਜ 
ਦਾਸਨਿ ਕੋ ਆਇਸੁ ਦੀਨ/ਪਾਵਨ ਕੁਸ਼ਾਂ ਕਰਹੁ ਛਿਤੁ ਪਾਵਨ । ਬੈਠਿ 
ਸ਼ਬਦ ਕੋ ਕੀਜੈ ਗਾਵਨ`॥ ੪੬ ॥ ਸਭਿ ਸੁਰੀਧਿਤਾ ਕਰਿ ਛਿਰਕਾਵਨਿ। 
ਸੱਤਿਨਾਮ ਸਿਮਰਹੁ ਹਰਿਖਾਵਨ । ਦੀਪਕ ਬ੍ਰਿੰਦ ਬਾਰ ਕਰਿ ਧਰੀਅਹਿ । 
ਮੈਗੜਿ ਸਗਲ ਇਕੱਤਰ ਕਰੀਅਹਿ? ॥ ੪੭ ॥ ਸੁਨਿ ਬਿਧ ਹੁਕਮ ਦਾਸ 
ਗਨ ਆਏ । ਕਹਜੋ ਜਥਾ ਸਭਿ ਕਾਜ ਬਨਾਏ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਗੋਵਿੰਦ ਕੇਰ 
ਅਗਾਰੀ।ਹਾਥਜੋਰਿ ਬਹੁ ਬਿਨੈਂ ਉਚਾਰੀ॥੪੮॥4ਆਇ ਸੁਦੀਜੈਅੱਗਸਿਧਾਊ'। 

ਪਦਵੀ ਪਰਮ ਆਪ ਕੀ ਪਾਊ? । ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਜੋ “ਬਿਰਾਜਹੁ ਪਜਾਰੇ , । 
ਗਗਨ ਸਮਾਨ ਬਿਆਪਹੁ ਸਾਂਰੇ॥੪੯॥ਸੁਨਿ ਪੌਵਜੋ ਕੁਸ਼ ਆਸਨ ਊਪਰ। 

ਸੇਤ ਬਸਤ ਕੌ ਲੀਨਿ ਤਨੂਪਰ' । ਖੁਲ੍ਹ ਬਿਲੋਚਨ ਸਨਮੁਖ ਹੇਰਭਿ। 
ਸਤਿਗੁਰ ਕ੍ਰਿਪਾ ਦਿ੍ਸ਼ਟਿ ਸੈਂ ਪ੍ਰੇਰਤ ॥ ੫੦ ॥ ਤਨ ਕੋ ਤਜਾਗਿ ਪ੍ਰਾਨ 
ਜਬਿ ਗਯੋ । ਗੁਰੂ ਬਿਖੈ ਲੈ ਹੋਵਤਿ ਭਯੋ । ਤਜੀ ਰਹੀ ਤਹਿੰ ਕਾਂਯਾਂ ਖਾਲੀ। 

ਜਨੁ ਗਜ ਫੁਲ ਮਾਲ ਕੌ ਡਾਲੀ ॥੫੧॥ ਸੁਗਮ ਦੇਹਿ ਤੇ ਹੋਯੋ ਭਿੰਨ। ਜੋ 

ਗੁਰ ਸੋਂ ਨਿਤ ਰਹਜੋ ਅਭਿੰਨ । ਪੈਨ ਜਨਮ ਨਿਤ ਪਰਉਪਕਾਰੀ। ਜਨੁ 
ਸਿੱਖੀ ਕੀ ਨੀਵ ਉਸਾਰੀ ॥ ੫੨ ॥ %੩ ਮੂ ਰਲ <੩ਾਪ ਸੁਰਜ ਗ੍ਰਿੰਚ ਖਸ਼ਟਮ ਰਸ 'ਭਾਈ ਝੁੱਢੇ ਤਨ 
ਤੌਜਨ' ਪ੍ਰਸੰਗ ਬਰਨਨੇ ਨਾਮ ਤੀਨ ਪੰਚਾਸਤਿ ਅੰਸੂ ॥ ੫੩॥ _` 

੫8. [ਮਾਈ ਦੇਸਾਂ ਜੱਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਤ ਪੁੱਤ ਬਖਸ਼ੇ]। 

ਦੇਹਰਾ ॥ ਬਿਧ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਂ ਸਿਖ ਜੇਸੇ ਭਗਤ ਕਬੀਗਦੇਹਿ ਐਤ ਸੁਰ 
ਜਾਨਿ ਕੈ ਆਇ ਬਿਮਾਨਨਿ ਭੀਰ ॥ ੧॥ ਚੌਪਈ ॥ ਅਰਣ ਬਰਣ ਭਾ 

"ਤਨ ਉੱਤੇ । #ਏਹ ਭਰਮ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿਚ ਨਹੀ” ਹੈਸਨ । ਬਾਬੇ 

ਬੁੱਢੇ ਜੇਸੇ ਪਰਮਪਦ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਐਸੀ ਰਸਮ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀ । ਦੀਵਾ ਆਦਿ ਹੋਚ 

ਕੋਈ ਭਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ; ਨਿਰਾ ਕੁਸ਼ਾ ਦਾ ਭਰਮ ਝਿਬਾ ਹੈ; _ਹਾਂ ਸਫ਼ਾਈ; ਖੁਸ਼ਬੋ 

ਰੋਸ਼ਨੀ ਇਹ ਸੁਹਣੀਆਂ ਗੇਲਾਂ ਹਨ । 



ਰੰ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ । ___ ( ੩੦੧੧) ਰਗੰਸੇ ੬4 ਔੰਸੂ ੫੪. 

ਗਗਨ ਮਾਰਾ । ਮਿਲਿ ਸੁਰ ਜੈ ਜੈ ਕਾਰ ਉਚਾਰਾ।ਬੈਠੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰੋਵਿੰਦ 

ਵੈਦ । ਅਭਿਖੈਦਨ ਕੀਨਸਿ ਕਰ ਬੈਦਿ ॥ ੨ ॥ ਉਤਸਵ ਰਚਿਤਿ 

ਕੁਲਾਹਲ ਰੋਵ1। ਨਭ ਅਵਨੀ ਮਹਿੰ ਅਚਰਜ ਜੋਵਾ । ਆਸਾਵਾਰ ਰਬਾਬੀ 

ਗਾਵਹਿਂ। ਬਹੁ ਬਿਲਗ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਨ'ਵਹ॥੩॥ ਸ਼ਬਦ ਸੁਨਤਿ ਪ੍ਰਭਾਭਿ 

ਹੁਇ ਆਈ । ਕਹਿ ਸੜ੍ਹਿਗੁਰ ਤਯਾਰੀ ਕਰਿਵਾਈ । ਜ਼ਰੀ- ਬਾਦਲਾ ਸਹਤ 

ਬਿਮਾਨ । ਫੁਲਨ ਮਾਲਾ ਛਾਇ ਮਹਾਨ ॥ ੪॥ ਬ੍ਰਿਧ ਕੋ ਤਬਿ ਸ਼ਨਾਨ 

ਕਰਿਵਾਯੋ। ਨਰਨ ਉਚਾਇ ਬੀਚ ਪੋੌਵਾਯੋਉਪਰ ਸੁੰਦਰ ਪਾਇ ਦੁਸ਼ਾਲੋ । 

ਸਤਿਗੁਰ ਆਪ ਬਿਮਾਂਨ ਉਠਾਲੇ ॥੫॥ ਭਾਨਾ; ਬਿਧੀ ਚੈਦ, ਗੁਰਦਾਸ । 

ਗਤਿ ਘਨੀ ਲਗੀ ਰਹੁੰ ਪਾਸ । ਬ੍ਰਿਧ ਪੋਤਾ ਤਬਿ ਚਵਰ ਢੁਰਾਵੈ। ਆਗੈ 

ਗਮਨ ਸ਼ਬਦ ਕੋ ਗਾਵੈ ॥ ੬ ॥ ਅਤਰ ਗੁਲਾਬ ਮਹਿਕ ਛਿਰਕਾਵਾ । ਲਘੂ 

ਦੀਰਘ ਬਾਦਤ" ਬਜਵਾਵਾ । ਧਨ ਬਰਖਾਵਤਿ ਘਨੋ ਅਗਾਂਰੀ । ਧਨ;ਘਰ 

ਕੀ ਨਰ ਪ੍ਰੀਤਿ ਵਿਸਾਰੀ ॥ 7॥ ਸਗਰੇ ਸਿਮਰਤਿ ਮਰਨ ਕਰਾਲ।ਵਿਸ਼ਯ 

ਵਿਰਾਂਗੀ ਭਏ ਬਿਸਨ! । ਬਿਰਧ ਕੌ ਅਸ ਪ੍ਰਤਾਪ ਤਟਿੰ ਤਾਵਾ/ਸੱਖਨਿ ਮਨ 

ਨਿਰਮਲ ਹੁਇ ਆਵਾ ॥ ੮॥ ਚੈਦਨ ਚਿਖਾ ਰਚੀ ਤਿਸ ਕਾਲਾਂ । ਉਪਰ 

ਧਰਿ ਜਵ ਤਿਲ ਘ੍ਰਿਤ ਡਾਲਾ/ਭਾਨਾ ਲੋ ਕਰ ਲਾਬੂ ਲਾਯੋ। ਸ਼ਬਦ ਰੁਦਨ 

ਕੋ ਤਬਹਿ ਉਠਾਯੋ ॥ ੯॥ ਲਖਿ ਪ੍ਰਿਯ ਅਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਗੋਵਿੰਦ । ਤਜੇ 

ਬਿਲੋਚਨ ਤੇ ਜਲ ਬੰਦ । ਗੁਰ ਕੋ ਪਿਖਿ ਸਭਿ ਕੀਨਿ ਵਿਰਾਂਗਾਂ । ਕਰਿ 

ਕਪਾਲਕ੍ਰਿਆ ਮਨੁ ਰਾਗ”॥ ੧੦ ॥ ਕਰਿ ਸ਼ਨਾਨ ਗੁਰ ਜੁਤਿ ਸਮੁਦਾਏ। 

ਸਨੇ ਸਨੇ ਡੇਰੇ ਕਉ ਆਏ। ਬੈਠਿ ਲਗਾਯੋ ਅਧਿਕ ਦਿਵਾਨ । ਮਿਲੀ 

ਸਕਲ ਹੀ ਮੈਂਗਤਿ ਆਨ ॥ ੧੧॥ ਸਿੱਖ ਅਜਿੱਤੇ ਚਰਿਤ ਨਿਹਾਂਰਾ”। 

ਬਿਧ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜਸੁ ਚਹਤਿ ਬਿਘਾਰਾ । ਹਾਥ ਜੋਰਿ ਸਭਿ ਬਿਖੈ ਬਖਾਨਾ'/ਸ਼੍ਰੀ 

ਗੁਰ ਸੈਸੈ ਦਿਹੁ ਮਮ ਹਾਨ' ॥ ੧੨॥ ਜਬਿ ਸਸਕਾਰਨਿ ਕੌ ਲੇ ਢਾਲੋ । 

ਪਿਖੜੋ ਸਭਿਨਿ ਸਿਰ ਛਤ੍੍ ਬਿਸਾਲੇ । ਕਰਿ ਕੈ ਦਾਹੁ ਜਬੈ ਹੱਟ ਆਏ।ਤੁਮ 

ਪਰ ਹੀ ਇਕ ਛਤ੍ ਸੁਹਾਏ ॥੧੩॥ ਕਹੋ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰ ਕਯਾ ਇਹ ਭਯੋ $% 

ਸੁਨਿ ਸਤਗੁਰ ਤਿਹ ਉੱਤਰ ਢਿਯੋ । ੪ਜਬਹਿ ਗਏ ਸਿਮਰਤਿ ਸਭਿ 

“ਰਾਜੇ । “ਭਜਨਕ ਮੌਤ ਸਭ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ; ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੈਰਾਂਗੀ ਹੈ ਰਹੇ ਹਨ 

(ਦੇਖੋ ਅੰਕ ੧੪)। <ਮਨ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਕੇ । “ਅਜਿਤੇ ਨੇ ਕੌਤਕ ਵੇਖਿਆ । 

ਕਪਾ:=ਅਨੂੂਰਗਾ । 



ਰੋ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੩੦੧੨) ਰਾਸਿ ੬। ਅੱਸੂ ੫, 
ਮਰਨਾ । ਜਗ ਵਿਰਾਗ ਧਾਰਯੋ ਰਸ ਕਰੂਨਾ" ॥੧੪ ॥ ਤਹਿੰ ਤੇ ਜਬਿ ਪੁਰਿ 
ਦਿਸ਼ਿ ਹਟਿ ਆਏ । ਸੁਤ ਤ੍ਰਿਯ ਧਨ ਸੈਕਲਪ ਉਠਾਏ । ਫਸੇ ਮੋਹ ਮਨ 
ਪ੍ਰਥਮ ਸਮਾਨੇ । ਯਾਂਤੇ ਛਤ੍ਹ ਭਏ ਸਭਿ ਹਾਨੇ”? ॥੧੫॥ ਪੁਨ ਭਾਨੇ ਸਾਹਿਬ 
ਕੌ ਧੀਰ । ਦੇਤਿ ਭਏ ਬਹੁ ਬਿਧਿ ਬਰ ਬੀਰ । “ਹੋਨਹਾਰ ਕੀ ਚਿੰਤ ਨ 
ਕਰੀਯਹਿ । ਸਭਿ ਜਗ ਕੀ ਇਹ ਰੀਤਿ ਨਿਹਰੀਅਹਿ ॥ ੧੬॥ ਜਨਮ 
ਧਾਰਿ ਜਗ ਕਰਸ ਕਮਾਵੈ।ਆਇ ਕਾਲ ਸਭਿ ਤਨ ਬਿਨ ਸਾਵੈ।ਸਾਧਿ ਲੀਨਿ 
ਜਿਨਹੂ ਪਰਲੋਕ । ਜਸ ਬਿਸਤਾਰਹਿ ਪੁਰਿ ਪੁਨਿ ਓਕ॥੧੭॥ ਸੇ ਨਹਿ 
ਮਰੇ ਜਿਯਤਿ ਸਭਿ ਕਾਲਾ । ਅਪਰ ਮਰੇ ਦੁਖ ਲਹਹਿ ਬਿਸਾਲਾ । ਬ੍ਰਿਧ 
ਜੀ ਆਪ ਤਰੇ ਜਗ ਸਾਂਗਰ । ਤਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸਮੂਹ ਉਜਾਗਰ ॥ ੧੮॥ ਇਨ 
ਕੀ ਸਮਤ' ਨਹਿ ਕਿਸ ਮਾਂਹੀ । ਸਦ ਅਟੱਲ ਤ ਜਸੁ ਮਿਟਹਿ ਸੁ ਨਾਂਹੀਗੁਰ 
ਕੇ ਸਿੱਖ ਭਾਉ ਉਰ ਧਾਰੀ । ਇਨ ਕੀ ਕੀਰਤਿ ਕਰਹਿ ਉਜ਼ਾਰੀ?॥ ੧੯ ॥ 
ਇੱਤਯਾਦਿਕ 1 ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਾਨਾ । ਕਰਿ ਉਪਦੇਸ਼ ਦ੍ੜ੍ਰਿਇ ਸੁ_ਗਜਾਨਾਂ । 
ਸੁਨਿ ਗ੍ਰਾਮਨਿ ਤੇ ਸੈਗਤਿ ਆਵੈ । ਸਭਿ ਭਾਨੇ ਕੋ ਆਨਿ ਬੁਲਾਵੈਂ ॥ ੨੦॥ 
ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿ ਕਰਿ ਦੇਗ ਕਰਾਈ । ਸਭਿ ਸੈਗਤਿ ਕੋ ਦੀਨਿ ਬ੍ਰਤਾਈ । 
ਭਾਨੋ ਸਹਤ ਆਪ ਪੁਨ ਖਾਯੋ । ਜਥ' ਜੋਗ ਸਭਿ ਕਾਜ ਕਰਾਯੋ ॥ ੨੧॥ 
ਮ੍ਰਿਤਕ ਕ੍ਰਿਆ ਸਗਰੀ ਕਰਿਵਾਏ।ਦਿਨ ਚੌਥੇ ਮਹਿ ਅਸਥਿ ਚੁਨਾਏਕਰੇ 

ਮਾਨਵ ਸਮੁਦਾਏ । ਸ੍ਰੀ ਗੈਗਾਂ ਮਹਿੰ ਦੀਨਿ ਪੁਚਾਏਂ' ॥ ੨੨ ॥ ਪਾਂਠ 
ਗ੍ਰਿੰਬ ਕੋ ਸਭਿ ਕਰਿਵਾਯੋ । ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਦਾਸ ਪਵਜੋ ਮਨ ਲਾਯੋ।ਨਿਤ ਨਵੀਨ 
੧ਕਚੁਣਾਰਸ । “ਭਾਵ ਏਹ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪੂਰਨ ਵਿਰਾਗ ਵਿਚ ਸਦਾ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ । 
ਸਲਗਰ ਨਗਰ ਤੇ ਫਿਰ ਘਰ ਘਰ ਵਿਚ । 

“ਮ੍ਰਿਤਕ ਕ੍ਰਿਆ ਆਦਿ ਪਰ ਅੱਗੇ ਲਿਖ ਆਏ ਹਾੰ ਦੇਖੋ ਰਾਸਿ ੨ ਅੰਸੂ ੨੪ ਅੰਕ 
੪੧ ਤੇ ਰਸਿ ੪ ਅੰਸੂ ੨੩ ਅੰਕ ੨੭ ਦੀਆਂ ਹੋਠਲੀਆੰ ਟੂਕਾਂ । ਇਸ ਲਈ_ਇਹ 
ਸੈਭਵ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਈ ਬੁੱਢੇ ਵਰਗੇ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਵੇ ਤੇ 
ਤਾਰਨਹਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਲੇਸੇ ਕਰਮ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਜੋ ਕਿ ਆਦਿ ਪਤਸ਼ਾਂਹੀ ਤੋਂ 
ਵਿਵਰਜਤਿ ਹੂੰਦੇ ਆਏ ਸਹੀ ਹੁਂਦੇ ਹਨ; ਜੈਸੇ ਕਿ ਕਵਿ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆਂ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੇ 
ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤ ਸੀ:- 
ਜਗ ਅਰ ਕੁਲ ਕੇ ਜਿਤਕ ਅਚਾਂਰੇ । ਹਮਰੇ ਹੇਤ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਰਨਾਂ । ਕੀਰਤਿ 

ਪਠਿ ਸ਼ੁਨਿ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨਾ । ਕਰਹੁ ਅਨੰਦ ਮੰਗਲਾਚਾਰਾਂ । ਦੇਹੁ ਸਰੀਰ ਅਗਨਿ ਸਸਕਾਰਾ । 
੧ ਐ ੨੦੮-੩]। ਦੂਸਰੇ; ਜੀਵਨ ਚਰਿਤ੍ਰ ਭਾਈ. ਬੁੱਢਾ ਸਹਿਬ ਜੀ ਵਿਬ ਮ੍ਰਿਤਕ 

ਨ ਤੇ ਫੁੱਲ ਰਗਾ ਜਣੇ ਨਹੀਂ ਲਿੱਖੇ। 



ਗੁਰ ਪੂਰਾਪ ਸੂਰਜ । (੩੦੧੩) ਗਾਸਿ ੬ । ਅਸੂ ੫੪ 

ਗਤ ਬਹੁ ਆਵੈ । ਕਿਤਿਕ ਰਹੈ' ਢਿਗ ਕਿਤਿਕ ਸਿਧਾਵੈਂ॥੨੩॥ਦਿਵਸ 
ਤ੍ਯੰਦਸ਼ੀ ਕੋ੍ ਜਬਿ ਆਯੋ । ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਦਿਵਾਨ ਲਗਾਯੋਂ । ਭੋਗ ਪਵ'ਦਿ 

ਕੋ ਜਬੈਂ । ਪਗ ਭਾਨੇ ਕੋ ਦੀ ਗੁਰ ਤਬੈ ॥੨੪॥ਸ਼੍ਰੀ ਬਿਧਾਂ' ਕੀ ਗਾਦੀ 
ਪਰ ਬਿਰਯੋ' । ਦੇ ਨਰ ਭੇਟ ਪ੍ਰਨਾਮ ਸੁ ਕਰਯੋਸ਼ਬਦ 7 ਬਿਲਵਟਠ ਆਨੰਦ 
ਗਾਯੋ। ਬ੍ਰਿੰਦ ਰਬਾਬੀ ਧਨ ਗਨ ਪਾਯੋ ॥ ੨੫॥ ਜਥਾਜੋਗ ਸਭਿ ਕੌ ਧਨ 
ਦੀਨਾ । ਕੀਨਿ ਮੰਗਲਾਚਾਰ ਨਵੀਨਾ । ਬਹੁ ਸੈਗਤਿ ਲੋ ਪੁੰਜ ਉਪਾਇਨ। 
ਦੇ ਭਾਨੇ ਕੋ ਬੈਦਹਿੰ ਪਾਇਨ ॥੨੬॥ਜਿਮ ਗੁਰ ਹੁਕਮ ਜਥੋਚਿਤ ਦੀਨਾ। 
ਭਿਮ ਭਾਨੇ ਅਰੁ ਸੈਗਤਿ ਕੀਨਾ। ਇਕ ਦਿਨ ਮਹਿ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਗੋਵਿੰਦ । 
ਬੈਠੇ ਦਿਪਤਿ ਸੈਗਤਾਂ ਬ੍ਰੰਦ ॥ ੨੭॥ ਏਕ ਅੰਗਨ/ ਤਿਹ ਛਿਨ ਆਈ। 
ਉਚੀ ਧੁਨਿ ਸੋ' ਬਿਨੈ ਸੁਨਈ । “ਸੁਨਹੁ ਗੁਰੂ ! ਹਮ ਬਸਤੇ ਪੱਟੀ । ਦੇਸਾਂ 
ਨਾਮ ਜਾਤਿ ਕੀ ਜੱਟੀ ॥ ੨੮॥ ਕੁਲ ਸਿੱਧੂ ਮਹਿ ਮੋ ਕਹੁ ਬਯਾਂਗੀ । ਸੁਨ 
ਜਸੁ ਬਹੁ ਆਈ ਤੁਮ ਪਾਹੀ । । ਆਸਾਵੇਤਨ ਕੀ ਨਿਤ ਆਸ। ਪੁਰਵਤਿ ਹੋ; 
ਰਾਵਰਿ ਭਰਵਾਸਾਂ ॥ ੨੯॥ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਉਪਜਤਿ ਹੈ ਮੇਰੇ । ਹਾਰੀ ਕਰਿ 
ਉਪਚਾਰ ਘਨੇਰੇ । ਅਬਿ ਸਮੀਪ ਤੁਮਰੇ ਚਲਿ ਆਈ । ਦਿਹੁ ਸੁਤ ਮੋ ਕਹੁ 
ਲਖਿ ਸ਼ਰਨਾਈ? ॥ ੩੦ ॥ ਸ੍ਰ ਹਰਿ ਗੋਵਿੰਦ ਸੁਨਤਿ ਉਚਾਰਾ । “ਲਿਖਜੋ 
ਨਹੀ' ਸੁਤ ਤੋਹਿ ਲਿਲਾਰਾ । ਸੁਨਤਿ ਉਦ'ਸ ਭਈ ਸਹਿ ਚਿੰਤਾ। ਲਖੜੋ 
ਦਭੀਗ ਮਮ ਨਹਿੰ ਸੁਤਵੇਤ/-॥੩੧॥ਬਹੁਤ ਬਿਸੂਰਤਿ ਕਿਸ ਥਲ ਬੈਸੀ । 
ਦਿਖੀ ਚਲਤਿ ਗੁਰਦਾਸਹਿ ਤੈਸੀ” । ਦੁਖੀ ਜਾਨਿ ਬੂਝੀ “ਕਯਾ ਭਯੋ ਊ। 
ਕਯੋਂ ਸਦਿੰਤ ਮਨ ਅਪਨੋ ਕਿਯੋ॥੩੨॥ਤਿਯ ਨੇ ਸਗਰੀ ਕਥਾ ਸੁਨਾਈ। 
(ਸਤ ਹਿਤ ਮਮ ਸਤਿਗੁਰ ਢਿਗ ਆਈ । ਮੁਸਕਾਵਤਿ ਮੁਖ ਤੇ ਫੁਰਮਾਯੋ। 
=ਲਿਖਜੋ ਨ ਤਵ ਮਸਤਕ ਦਿ੍ਸ਼ਟਾਯੋ[-? ॥ ੩੩॥ ਦੀਨ ਬਾਤ ਸੁਨਿਕੈ 
ਤਬਿ ਭਾਈ । ਪੁੱਤ ਲੋਨੇ ਕੀ ਸੰਖ ਸਿਖਾਈ । “ਅਥਿ ਕੇ ਜਾਹੁ ਧਾਰਿ ਸੁਤ 
ਆਸ । ਲੋਹੁ ਕਲਮ ਰੁਸ਼ਨਾਈ" ਪਾਸ॥੩੪॥ ਜ੍ਬਿ ਗੁਰ ਕਹੇਂ-ਲਿਖਜੋ 
ਨਹਿ ਤੇਰੈ-। ਤਬਿ ਇਮ ਕਹੁ ਕਰਿ ਕਲਮ ਅਗੇਰੈ।-ਲਿਖਨ ਹਾਰ ਇਭ 
3ਜੀ ਬਾਬ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੀ ਗੱਦੀ ਪਰ ਬੈਠਾ । ਨਇਸਤ੍ਰੀ । ਵਸਮਬੀ ਕਿ ਮੇਰੋ ਭਾਗ ਪੁੱਤਰ ਵਾਲੋ 
ਨਹੀਂ । “ਓਵੇ' ਭਾਵ ਉਦਾਮ ਜੰਦੀ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਦੇਵੀ ।।ਅ) ਗੁਰਦਾਸ ਹਿਤੇਸ਼ੀ=ਪ੍ਰੇਮੀ ਭਾਈ 
ਗੁ਼ਵਾਸ ਨੇ ਡਿੱਠੀ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘਦਿਆਂ । “ਸਿਆਹੀ । "ਆਮ ਪਾਠ 'ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ” ਮਿਲਦਾ 
ਚ ਪਜ਼.ਸਾਨੂੰ ਇਕ ਪੁਰਾਤਨ ਨਸਏ ਵਿਦੋ` ਐਤਕ ਵਿਹ ਪਾਠ ਮਿਲਿਆ ਹੈ; ਜੋ ਸਹੀ ਹੈ । 

1 ਇਧ ਦੇਪਈ ਛਾ? ਦੇ ਨੁਸਖੇ ਵਿਢ ਨਗ਼ੇ' ਘਕ ਲਿਖਤੀਆਂ ਫਿਢ ਹੈ । 



ਸ਼ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਭਜ । ( ੩੦੧੪) ਗਾਸਿ ੬। ਅੱਸੂ (੪ 

ਉਂਤ ਤੁਮ ਸਾਰੇ । ਤਹੈ ਨ ਲਿਖਜੋ ਜੇ ਭਾਗ ਹਮਾਰੇ ॥੩੫॥ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਹੁ 

ਤਬਿ ਐਅਬਿ ਲਿਖਿ ਦੀਜੈ।ਸ਼ਰਨਾਗਤਿ ਲਖਿ ਆਸ ਪੁਰੀਜੇ-7ਸੁਨਿ ਤ੍ਰਿਯ 
ਹਿਤ ਕੀ ਸਿੱਖਯਾ ਧਰੀ । ਅਗਲੇ ਦਿਵਸ ਬਬਾਂ ਬਿਧਿ ਕਰੀ॥੩੬॥ ਬੀਤੀ 
ਨਿਸ ਪ੍ਰਭਾਤਿ ਹੁਇ ਆਈ । ਹਿਤ ਅਖੇਰ ਤਜਾਰੀ ਕਰਿਵਾਈ । ਬਸਤ੍ਰ 
ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸਭਿ ਧਾਰੇ । ਹਯ ਸਜ਼ੀਨ ਕੋ ਲੀਨਿ ਹਕਾਰੇ॥੩੭॥ਚਦਵੇ 
ਸੁਭਟ ਸ਼ੁਭ ਆਯੁਧ ਧਾਰੀ । ਬਾਜ; ਕ੍ਹੀ, ਸ੍ਰਾਨਨ ਕਰਿ ਤਯਾਰੀ । ਹਯ 
ਅਰ੍ਵਿ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਗੋਵਿੰਦਚਲੇ,ਪਿਛਾਰੀ ਜੋਧਾ ਬ੍ਰਿੰਦ॥੩੮॥ਸਨੇਸਨੇ ਤਥਿ 
ਪ੍ਰੋਰਿ ਤੁਰੈਗ। ਨਿਕਸਨ ਲਗੇ ਗ੍ਰਾਮ ਭਟ ਸੈਗ । ਸੋ ਤ੍ਰਿਯ ਤਬਿ ਪਹੁੰਚੀ 
ਉਤਲਾਵਤਿ । ਆਰੀ ਭਈ ਪ੍ਰਭੁ ਜਿਤ ਜਾਵਤਿ ॥ ੩੯॥ 'ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ 
ਨਿਵਾਜ, ਕ੍ਰਿਪਾਲਾ ! ਪੁਰਵਹੁ ਸੁਤ ਕੀ ਆਸ ਬਿਸਾਲਾ। ਜਸ ਸੁਨਿ ਚਲੀ 
ਦੂਰ ਤੇ ਆਈ । ਤੁਮ ਸਮਰਥ ਕੀ ਮੈਂ _ਸ਼ਰਨਾਈ? ॥ ੪੦ ॥ ਮੁਸਕਾਵਤਿ 
ਸਤਿਗੁਰ ਤਬਿ ਪਿਖਜੋ। “ਤੋਹਿ ਭਾਗ ਮਹਿ ਨਹਿੰ ਸੁਤ ਲਿਖਜੋ।ਤਬਿ ਤ੍ਰਿਯ 
ਅਵਸਰ ਪਾਂਯਹੁ ਨੀਕਾ । ਚਲਿ ਆਗੇ ਹੁਦਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨਜੀਕਾਂ ॥ ੪੧॥ ਕਰ 
ਮਹਿੰ ਲਿਏ ਕਲਮ ਰੁਸ਼ਨਾਈ" । ਭਨੀ ਬਿਨੈ ਸੋ ਕਰਿ ਅਗਵਾਈ। “ਇਤ 
ਉਤ ਲਿਖਨਹਾਰ ਹੋ ਰਾਵਰ॥ਜੇ ਨ ਲਖਹਿੰ ਇਮ; ਸੇ ਨਰ ਬਾਵਰ॥੪੨॥ 
ਡਹਿਂ ਨਹਿ ਲਿਖਜੋ ਆਪ ਨੇ ਜੇਈ।੍ਰਿਪਾ ਧਾਰਿ ਅਬਿ ਲਿਖ ਦਿਹੁ ਸੇਈ। 
ਬਿਕਸੇ ਪ੍ਰਭੁ ਜੁਗਤਿ ਕੋ ਜਾਨ' ।“ਹੁਇ ਸੁਤ ਤੇਰੇ” ਬਾਕ ਬਖਾਨਾ॥੪੩॥ 
ਸੁਨਿ ਦੇਸਾਂਕਹਿਓਦੇਹੁ ਪ੍ਰਤੀਤ।ਲਿਖਹੁ ਗੁਰੂ ਤਬਿ ਹੁਇ ਬਿਰ ਚੀਤ” ਭੇ 
"ਸਿਆਹੀ । ₹ਇਹ ਪੂਰਸੈਗ ਦੇਸਾਂ ਨਾਮੋ ਪੱਟੀ ਦੀ ਜੱਟੀ ਦਾ ਏਂਬੇ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਇਕ 

ਹੋਰ ਪੂਸੇਗ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੂਬਹੁ ਦਸਮੇ' ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ ਹੈ; ਉਹ 

ਪੂਸੈਗ ਸੁਲੱਖਣੀ ਨਾਮੇ ਜੱਟੀ ਜੇ ਚੱਬੇ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸੀ ਦਾ ਹੈ; ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ 
ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਐਨ ੪ ਅੰਸੂ ੨੧ ਵਿਚ ਦਿੱਤ ਹੈ । ਚੱਬਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਤ੍ਰੇ ਚਾਰ 
ਮੀਲ ਦੱਖਣ ਨੂੰ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੀ ਸੜਕ ਤੇ ਹੈ ਤੋ ਰੇਲ ਦਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸੈਗ੍ਰਾਣਾ 
ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਪਾਸ ਹੈ । ਇਸ ਚੇੱਬੇ ਦੀ ਸੁਲੌਖਣੀ ਮਾਲਵੇ ਵਿਚ ਦਸਵੇ' 

ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ । 
ਤਵਾ: ਖਾ: ਵਾਲੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਕ ਚੱਬਾ ਮਾਲਵੇ ਵਿਚ ਹੈ, ਇਕ ਇਹ 

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ _ਲਾਗਲਾ ਹੈ; ਦੇਸਾਂ ਦਾ ਪੂਸੇਗ ਛੇਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 

ਵਾਲੇ ਚੱਬੇ ਹੋਇਆ ਦੱਸਿਆ ਨੇ, ਤੇ ਸੁਲੱਖਣੀ ਦਾ ਪੂਮੈਗ ਦਸਵੇਂ 

ਦੇ ਸੇ ਮਾਲਵੇ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਦੱਸਿਆ ਨੇ । ਦੇਖੋ ਤਵਾ/ ਖ£ ਹਿੱਸਾਂ ੧ 5: ਕੋ 
ਪੰਨਾ ੮੨੨ ਡੇ ਹਿੱਸ! ੧ & ੩ ਪੱਲ ੩੦੫੯। 



ਸ਼! ਰਜ ਪੂਤਾਘ ਸੂਰਜ । (੩੬੧੫) _ ਰਾਸ ੬। ਸੱ੧ ੫੫ 
ਪ੍ਰਸੈਨ ਗੁਰ ਲਿਖਨਿ ਸੁ ਲਾਗੇ । ਗਹੀ ਕਲਮ ਹਯ ਚਾਲਤਿ ਆਗੇ॥੪੪) 
ਕਰਨਿ ਇਕਾਂਗ ਚ੦3, ਕਰ ਹਾਲਾ"। ਸਾਤਾ ਲਿਖਜੋ ਗਯੋ ਤਿਸ ਕਾਲਾ। 
ਭੁਯੋ ਅੰਕ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿਗ ਹੇਰਾ । ਬਹ ਪ੍ਰਸੈਨ ਬੋਲੇ ਤਿਸ ਬੇਰਾਂ ॥ ੪੫ ॥ 
“ਇਕ ਸੁਤ ਹੇੜੂ ਗਹੀ ਸ਼ਰਨਾਈ । ਅੰਕ ਸਪਤ ਕੌ ਭ'ਂ ਬਰਿਆਈ”।ਅਬਿ 
ਘਰ ਜਾਹ ਸਪਤ ਸੁਤ ਪਾਵਹਿ । ਭਾਈ ਆਸ ਪਰੀ ਜਿਤ ਆਵਹਿ?॥੪੬॥ 
ਸੁਨਿ ਦੇਸਾਂ ਉਰ ਅਨੰਦ ਬਿਲੈਦ । 'ਧੈਨ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਨਮਹਿੰ ਸੁ ਬੈਦਿ। 
ਲੇ ਕਰਿ ਬਰ ਕੌ ਘਰਹਿ ਸਿਧਾਰੀ । ਜਹਿੰ ਕਹਿ ਕਹਿ ਕਹਿ ਕਿਤ੯ 
ਬਿਸਤਾਂਰੀ ॥ ੪੭ ॥ ਸੀ ਹਰਿਗੋਵਿੰਦ ਚੋਦ ਬਿਲੈਦੇ। ਗਏ ਅਖੇਰ ਬਿਰਤੀ 
ਆਨੰਦੇ। ਉਬਟ” ਜਿਤ ਦਿਸ਼ਿਘਨੀ ਨਿਹਾਰੀ । ਗਈ ਤਹਾਂ ਪ੍ਰਭੁ ਕੀ 
ਅਸੁਵਾਂਰੀ ॥ 8੮ 1। ਇਤਿ ਬੀ ਰਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਕ੍ਰਿੰਦ ਖਸ਼ਣਮ ਭਾਨੇ 'ਸਾਂ ਜੱਟੀ' ਪ੍ਰਸੋਗ ਬਰਲਨੇ ਨਾਮ ਚਭਰ 
ਪੰਢਾਸਭੀ ਅਸੂ । ੫੪॥ 

੫੫. [ਗਊ ਦੇ ਅਲੈਕਾਰ ਵਿਚ ।_ ਧਰਤੀ] 1 
ਦੋਹਰਾ । ਬਹਿ ਸਲਿਤਾ ਐਰਾਵਤੀ ਡਿਸ ਤੇ ਉਰੇ ਕਿਤੇਕ । ਬਿਚਰੜਿ 
ਹੇਭ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੁ ਜਲਧਿ ਬਿਬੇਕ ॥ ੧ ॥ ਰੌਪਈ ॥ ਦੇਖੀ ਜਬਿ 
ਉਦਯਾਨ ਮਹਾਨ।ਮਿਲਜੋ ਦੇਕ ਮਾਨਵ ਤਹਿੰ ਆਨਿ,ਹਿੰਦੂ ਹੁਤੋ ਹੇਰਿ ਗੁਰ 
ਪੂਰਨ । ਚਰਨ ਕਮਲ ਬੈਦੇ ਤਿਨ ਤੂਰਨ॥੨॥ਪੁਨ ਕਰ ਜੋਰਿ ਬਤਾਇਿਸਿ 
ਬਾਤਿ ।“ਨਿਕਟ ਦ੍ਸ਼ਟ ਗੋ" ਕਰਤੇ ਘਾਤਿ । ਤਿਨ ਕੇ ਬਸ ਨਹਿ ਆਵਤਿ 
ਸੋਈ। ਕਰਤਿ ਓਜ ਕੋ ਮੈਂ ਤਹਿ ਜੋਈ” ॥੩॥ ਸੁਨਿ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੋ 
ਆਗੇ ਕਰਯੋ । ਹਯ ਧਵਾਇ ਚਾਲੇ ਰਿਸਿ ਧਰਜੋ । ਹਤੇਂ ਨਿਕਟ ਹੀ ਜਾਇ 
ਨਿਹਾਰੇ । ਖੜਗ ਨਿਕਾਸਯੋ ਤਤਛਿਨ ਮਾਂਰੇ॥ ੪ ॥ ਭਾਜ ਚਲੋ ਕੁਛ ਘੇਰਿ 
ਪ੍ਰਹਾਰੇ । ਥੰਡ ਖੰਡ ਕਰਿ ਧਰ ਪਰ ਡਾਰੇ । ਗਰਾਮ ਸਮੀਪਿ ਹਤੋ ਤਿਨ ਕੇਰਾ । 
ਸੁਨਯੋ ਰੌਰ ਧਾਏ ਤਿਸ ਬੇਰ ॥ ੫॥ ਚਾਂਪ ਬੈਦੂਕ ਮੈਭਾਰਤਿ ਆਏ। ਮਰੇ 
ਦੇਖਿ ਕਰਿ ਸਮੁਖ ਚਲਾਏ।ਸਭਿ ਸੈਨਾ ਗੁਰ ਕੀ ਤਬਿ ਧਾਈ।ਤਜੀ ਤੁਵੰਗ 
ਸ਼ਲਖ ਸਮੁਦਾਈ ॥੬॥ ਗੁਲਕਾਂ ਲਗੀ ਮਰੇ ਇਕ ਬਾਰੀ । ਭਾਜੇ ਜਿਯਤਿ 
ਤਾਸ ਕੋ ਧਾਰੀ । ਗ੍ਰਾਮ ਛਾਪਰੀ ਕੌ ਗਨ ਘਾਲੇ । ਬਸਹਿੰ ਜਮਨ” ਜੋ 
ਅੰਘੀ ਬਿਸਾਲੋ॥੭॥ਸੁਭਟ ਪਹੁੰਚਿ ਤਿਨ ਆਗ ਲਗਾਈ । ਜਰ ਕਰਿ ਛਾਰ 
ਭਾਈ ਸਮੁਦਾਈ । ਪਾਪੀ ਤੁਰਕ ਜਿਤਿਕ ਤਹਿ ਹੇਰੇ । ਕਾਟੇ ਖੜਗਨਿ ਸੇਂ 
#ਹੇਂਬ ਹਿੱਲ ਗਿਆ । ਤਮੱਲੋਮਲੀ । ₹ਕੀਰਤੀ । $ਕਠਨ ਥਾਂ (ਜੰਗਲ ਦੀ) [ਸਸ:; ਉਦ੍ਰਾਟ। 
“ਜਊ ਦਾ । “ਬਲ ਕਰਦੇ ਹਨ (ਉਸਦੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਨੂੰ) । “ਤੁਰਕ । 



_ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਖ ਸੂਰਜ । ( ੩6੧੬) ਗਾਸਿ ੬ । ਨੰਲ੍ਹ ੫੫, 

ਭਿਸ ਬੇਰੇ ॥ ੮॥ ਧਰਨੀ ਧੇਨ ਹੁਤੀ ਤਨ ਔਰ। ਧਰਿ ਸੁਰ ਜਤਿ ਆਈ 
ਝਿਸ ਠੌਰ'”ਂ। ਇਕ ਸਤਿਗਰ ਕੋ ਪਰਹਿ ਦਿਖਾਈ । ਅਪਰ ਨ ਪਿਖਹਿੰ 
ਖਰੇ ਸਮੁਦਾਈ ॥ ੯॥ ਸੁਰ ਜਤਿ ਅਵਿਨੀ ਬਿਨੋ ਉਚਾਰੀ । “ਭਰਕਨਿ 
ਮੋਕਹੁ ਕੀਨਿ ਦੁਖਾਰੀ । ਅਨਿਕ ਰੀਤਿ ਕੈ ਪਾਪ ਕਰੇਤਿ । ਮੈਂ ਨਹਿ ਤਿਲ 
ਕੌ ਕਾਰਿ ਸਹੈੜਿ ॥ ੧੦॥ ਜਿਸ ਹਿਤ ਆ੫ ਲੀਨਿ ਅਵਤਾਰਾਂ । ਰਾਜ 
ਮਲੇਛ ਬਿਨਾਸਹੁ ਸਾਰਾ । ਬਿੱਪੂ ; ਧੇਨ, ਸੈਤਨਿ ਸੁਖ ਦੀਜੇ । ਤੁਰਕ ਰਾਜ 
ਕੌ ਦੂਰ ਕਰੀਜੇ”॥੧੧॥ ਸੁੰਨ 'ਸਤਿਗੁਰੁ ਤਬਿ ਦੀਨ ਦਿਲਾਸਾ(ਕਿਤਿਕ 
ਕਾਲ ਮਹਿੰ ਹੋਇ ਬਿਨਾਸਾਂ । ਪੋੜ੍੍ ਹਮਾਰੋ ਹੁਇ ਜਿਸ ਕਾਲਾਂ । ਕਰਹਿ 
ਬਲਨਿ ਸੈਗ ਜੈਗ ਕਰਾਲਾ ॥ ੧੨॥ ਉਪਜਾਂਵੌ' ਤਬਿ ਪੰਥ ਵਿਸ਼ਾਲਾ । 
ਅਵਿਨੀ ਰਾਜ ਕਰਹਿ ਚਿਰਕਾਲਮਸਭਿ : ਤੁਰਕਨਿ ਕੌ ਰਾਜ ਉਠਾਵੈ'।ਸਨੇ 
ਸਨੋ ਇਹ ਸਭਿ ਖਪਿ ਜਾਵੈਂ??॥ ੧੩॥ ਸੁਨਿ ਗੁਰੁ ਤੇ ਸੁਰ ਧਰਨੀ ਸਾਰੇ। 
ਕਰਿ ਕਰਿ ਬੈਦਨ ਸਦਨ ਸਿਧਾਰੇ । ਖਲ ਹਤਿ ਗ੍ਰਾਮ ਛਾਰ ਕਰਿਦੀਨਾ। 
ਵਿਰੇ ਅਖੇਰ ਬ੍ਰਿੱਤ ਕੁਛਕੀਨ' ॥੧੪ ॥ ਨਿਜ ਝੇਰੇ ਕੋ ਪੁਨ ਹਟਿ ਆਏ। 
“ਧਰਤੀ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਸਮੇਤ ਗਊ ਦਾ ਸਰੀਰ ਆਰ ਕੇ ਤਿਸ ਬਾ ਤੇ ਆਈ ਸੀ । 
#ੱਕਵਿ ਜੀ ਨੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ” ਗਉ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਕਰ।ਉਣ ਤੇ ਦੁਸ਼ਟ 

ਨੂੰ ਰੈਡ ਦੇ ਦਾ ਪੂਸੈਗ ਦਿੱਤ ਹੈ ਓਹ ਇਸੇ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਕ ਅਲੈਕਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਢਾ 
ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਧਰਤੀ ( ਹਿੰਦ ਦੀ ਧਰਤੀ ) ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ) ਰਾਜ 
ਦੇ ਜ਼ਾਲਮ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਨੀਤੀ ਨਾਲ਼ ਇਸ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਹੋ ਸਨ; ਗੁਹੂ ਸ 'ਹਿਬਜੀ ਨੇ 
ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੂੰ ਤੈ ਦੇ ਕੇ ਧਰਤੀ ਰੂਪੀ ਧੇ ਧੇਨੂ ਨੂੰ ਛੁਫਕਾਰਾ ਦਿਵਾਇਆ । ਧਰਤੀ ਦੇ ਅਸਲੀ 
ਵਸਨੀਕ ਜੇ ਹਿੰਦੀ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੇ ਆਏ ਤੁਰਕ ਦਬੇਲ ਕਰ ਕੇ ਆਪ ਰਾਜ ਕਰਦੇ 
ਸਨ) ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਤੇ' ਨਿਰਬਲ ਰਖਦੇ ਤੇ ਸੁਰਤ ਉੱਚੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਉੱਠਣ ਦੇਂਦੇ । 
ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੇ। ਇਹ ਭਾਵ ਹੈ ਇਸ ਬੁਬਾਰਤ ਰੂਪ ਕਹਾਣੀ ਦਾ । 

7ਜੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਛੇਵੇਂ ਯਾ ਦਸਵੇਂ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 
ਵਿਚ ਜ਼ੁਲਮੀ ਰਾਜ ਸਾਰਾ ਨਹੀ ਦੁਰ ਕੀਤਾ ਸੀ; ਓਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 
ਇਕ ਐਸੀ ਵਿਉਂਤ ਰਚ ਦਿਤੀ ਸੀ ਤੇ ਬੈਦੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਪੂਜਾ ਵਿਚ ਜਾਗਤ 
ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸੁਰਜੀਤ ਹੋ ਕੇ ਬਲ ਧਾਰੇ ਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਹੇ ਜਾਵੇ । ਇਸ ਲਈ ਕਵੀ ਜੀ ਏਥੇ 
'ਯਨੇ _ਸਨੋ” ਕਹਿ _ਰਹੇ ਹਨ । ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੱਦ ਸੁਣੀ ਝੈ- ਕਿਹਾ 
ਮੰਨਿਆਂ; ਉਨ੍ਹਾਂ ( ਹਿੰਦੀਆਂ ਭਾਵ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ) %ਖ਼ਰ ਤੁਰਕ ਰਜ ਮਿਟ: ਕੇ ਸਿੱਖ 
ਰਾਂਜ ਕਾਇਮ ਕਰ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਵਾਕ ਤੇ ਗੂਠੂ ਵਿਉਂਤ ਵਕਤ ਸਿਰ ਆਂ ਕੇ 
ਸਫਲ ਤੇ ਸੈਪੂਰਨ ਹੋਏ । 



ਸ੍ਰ ਗੁਰ ਪੁਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੩੬੧੭) _ ਗਸਿ ੬। ਸੌ ੫੫. 

ਕਰਤਿ ਬਾਤਿ ਜਿਮ ਦੁਸ਼ਟ ਖਪਾਏ । ਭਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਅਸਥਾਨ । 
ਉਤਰੇ ਆਇ ਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ॥ ੧੫ ॥ ਤਜਿ ਆਸਠ ਤਿਨ ਗੁਰੂ ਬਿਠਾਏ। 
ਬੂਝੇ ਕਿਤ ਅਖੋਰ ਕਰ ਆਏ (ਰੀ ਬਿਧੀ ਚੈਦ ਤਬਿ ਸਰਬ ਕੇ ਉਚਾਰੇ | 
6ਆਜ ਸ਼ਿਕਾਰ ਚੁਸ਼ਟ ਬਡ ਮਾਰੇ ॥੧੬॥ ਜਾਰਯੋ ਗ੍ਰਾਮ ਉਜਾਂਰ ਕਰਜੋ ਹੈ। 
ਪਾਪ ਬਿਲੋਕਤਿ ਕੋਪ ਧਰਜੋ ਹੈ । ਸੁਨਿ ਭਾਨੇ ਜੁਤਿ ਨਰ ਸਮੁਦਾਏ/ਧੰਨੁ 
ਧੈਨ ਗੁਰ” ਸਭਿਨਿ ਅਲਾਏ ॥ ੧੭ ॥ “ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਧਰਨਿ ਕੌ ਕਾਰਨ ਏਹੀ । 
ਜਿਤ ਕਿਤ ਹਤਨ ਮਲੋਛਨਿ ਕੇਹੀ” ਸੁਜਸੁ ਗੁਰੂ ਕੋ ਪਸਰਜੋ ਸਾਰੇ । 
ਸੋਤ ਉਧਾਰਤਿ ਦੋਖੀ ਮਾਰੇ ॥੧੮॥ ਇਮ ਸਤਿਗੁਰ ਤਹਿੰ ਦਿਵਸ ਬਿਤਾਏ। 
ਬ੍ਰਿਧ ਪ੍ਰਸੈਗ ਗੁਰ ਨਿਕਟਿ ਸੁਨਾਏ । ਸ਼੍ਰੀ ਕਰਤਾਰ ਪੁਰੇ ਸ਼ਰੀਨਾਨਕ/ਜਗੇ 
ਭਾਂਗ ਇਹ ਗਏ ਅਚਾਨਕ ॥ ੧੯ ॥ ਭਏ ਨਿਹਾਲ ਬਡੋ ਪਦ ਪਾਏ।ਮੈਗ 
ਉਧਾਰੇ ਸਿਖ ਸਮੁਦਾਏ” । ਸੁਨਿ ਗੁਰ ਕਹਜੋ “ਹਾਂ ਹਮ ਜਾਇਂ। ਸ੍ਰੀ 
ਕਰਤਾਰ ਪੁਰਾ ਦਰਸਾਇ?॥੨੦॥ ਇਮ ਕਹਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਕੀਨਿ ਪਯਾਨਾ । 
ਅਪਨੇ ਸੈਗ ਲੀਨਿ ਤਬਿ ਭਾਨ' । ਬਿਧੀ ਚੈਦ ਆਦਿਕ ਭਟ ਜੇਈ । ਨਾਂਥ 
ਸਾਥ ਪ੍ਰਸਥਾਨੇ ਤੇਈ॥੨੧॥ਐਰਾਵਤੀ ਉਲੌਘਤਿ ਗਏ।ਸ਼੍ਰੀ ਕਰਤਾਰ ਪੁਰਾ 
ਦਰਸਏ । ਜਹਿੰ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਕੋ ਅਸਥਾਨ । ਹਯ ਤੇ ਉਤਰਿ ਨਮੋ ਤਿਹ 
ਠਾਨਿ॥੨੨॥ ਕਰੀ ਪ੍ਰਕਰਮਾ ਫਿਰ ਕਰਿ ਜ਼ਾਂਰ । ਪੰਚਾਂਮ੍ਰਿਤ ਕਰਿਵਾਇਸਿ 
ਤਯਾਰ । ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ  ਸਿਮਰੇ ਅਰਦਾਸ । ਕਰਯੋ ਬ੍ਰਤਾਵਨਿ ਸਭਿ ਕੇ ਪਾਸ 
॥੨੩॥ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਕੋ ਗਾਂਦੀ ਦੀਨਿ । ਤਿਸ ਥਲ ਜਾਇ ਦਰਸ ਕੌ ਕੀਨਿ। 
ਬਾਰ ਬਾਰ ਕਰਿ ਬੈਦਨ ਬਿਰੇ। ਤਿਹ ਕੇ ਨਰ ਪੁਨ ਬੁਝਨ ਕਰੇ ॥ ੨੪॥ 
“ਨਹੀਂ ਦੇਹੁਰਾ ਅਬਿ ਦਿਸ ਥਾਨ” । ਸਕਲ ਭੇਵ ਤਬਿ ਕੀਨਿ ਬਖਾਨਿ । 
੪ਰਾਂਵੀ ਇਹਾਂ ਬੇਗ ਕਰਿ ਆਈ । ਸੋ ਅਵਿਨੀ ਜਲ ਬਿਖੈ ਵਹਾਈ”ਂ॥੨੫॥ 

₹ਮਲੇਛਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਾਸ਼ ਕਰਨਾ! ਹੈ । 
“ਜਾਵੀ ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਅਸਬਾਨ ਤਾੰ ਅਜੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਪੁਰ 

ਇਸ ਦੇ ਪਾਸ ਨਗਰੀ ਨਹੀ' ਹੈ, ਉਰਾਰ ਤੇਰ! ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਡੇ ਨਗਰੀ ਹੈ ਤੇ ਬੇਦੀਆੰ 
ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਹੈ । ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜੋ ਪਾਰ ਹੁਣ ਤਕ ਮੌਜੂਦ ਹੈ; ਇਸ ਪਰ ਰਾਂਵੀ ਦਾ 
ਯਵਾ ਹੋਣ ਲਗਾ ਸੀ; ਸ਼ੁਰੂ ਦਮੈਬਰ ਮੈਨ ੧੯੧੯ ਤੋਂ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ 
ਲੇ ਆਪ ਤੇ ਸੈਂਗਤਾੰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰ ਕੇ ਬੈਨ ਬਨਾਵਣ ਦਾ ਕੰਮ ਅਰੋਭ _ਕਰ_ ਦਿੱਤਾ । 

[ਕਈ ਕੱ ੫ ਖਰਲ ਨ ਦ ਹਨ|" 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੩੦੧੮) ਗਾਸਿ ੬। ਅੰਸੂ ਪ੫, 

ਪਾਂਰ ਸਥਾਨ ਜਾਇ ਅਬਿ ਕਰਯੋ । ਗਰੁ ਕੌ ਬੈਸ ਤਹਾਂ ਹੀ ਬਿਰਯੋ!।ਕਰਿ 
ਦਰਸ਼ਨ ਸੁਨਿ ਕੈ ਸਭਿ ਗਾਬਾਂ । ਦਢੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸੈਨਾ ਗਨ ਸਾਥਾ॥ ੨੬॥ 
ਰਾਵੀ ਲਾਂਘਤਿ ਤਤਛਿਨ ਗਦ।ਪਹੁਂਚਿ ਦੈਹਰਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਿਏ ।ਹਯ ਤੋਂ 
ਉਤਰਿ ਗਏ ਪ੍ਰਭੁ ਨੇਰੇ । ਕਰਯੋ ਪ੍ਰਠਾਮ ਦਰਸ_ ਕੌ ਹੇਰੇ॥ ੨੭॥ ਬਹੁਰ 
ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਫਿਰਿ ਕਰਿ ਦੀਨਿ।ਬੈਠਿ ਗਏ ਪੁਨ ਅੱਗ੍ਰ ਪ੍ਰਬੀਨ।ਧਰਮ ਚੈਦ ਸਰ 
ਨਾਨਕ ਪੋਤਾ । ਜਿਸ ਤੇ ਬੇਦਨਿ ਬੰਸ ਉਦੋਤ ॥ ੨੮ ॥ ਤਿਹ ਸੁਧਿ ਭਈ 
ਗੁਰ ਚਲਿ ਆਏ । ਸਭਿ ਕੁਟੈਬ ਜੁਤਿ ਆਨੰਦ ਪਾਂਏ । ਦੋਇ ਪੁੱਤ ਕੌ ਲੋ 
ਕਰਿ ਸਾਬ । ਆਇਸਿ ਤੁਰਤ ਜਹਾਂ ਗੁਰੁ ਨਾਥ ॥ ੨੯ ॥ ਤਿਨ ਕੌ ਮਾਨ 
ਰਾਖਿਬੇ ਹੇਤੁ।ਖਰੇ ਭਏ ਸੋਢੀ ਕੁਲ ਕੇਤ।ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਮਹਿਮਾਂ ਬਡ ਜਾਨਿ। 
ਪ੍ਥਮ ਬੈਦਨਾ ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਠਾਨਿ॥ ੩੦॥ ਸਾਦਰ ਬਹੁਰ ਬੈਠਿਬੋ ਕਰੇ । 
ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਿ ਆਨੰਦ ਭਰੇ । ਬਹੁ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਸਤਿਗੁਰੁ ਮੰਗਵਾਯੋ।ਸ਼੍ਰੀ 
ਨਾਨਕ ਕੋ ਅਰਪਿ ਬ੍ਾਯੋ । ॥੩੧॥ ਏਕ ਸਹੱਸ੍ ਰਜਤਪਨ ਲਯੋ । 
ਅੱਗੂ ਦੇਹੁਰੇ ਕੇ ਧਰਿ ਦਯੋ। ਕੌਚਨ ਕੇ ਕੌਕਨ ਮੰਗਵਾਇ। ਕੋਸ਼ਪ ਤਬਿ 
ਆਨੇ ਸਹਿਸਾਇ ॥੩੨॥ ਮਿਹਰਦੋਦ ਮਾਂਣਕ ਚੋਦ ਦੋਉ । ਪਹਿਰਾਏ ਕਹਿ 
ਸਾਦਰ ਸੋਊ । ਧਰਮਚੌਦ ਕਰਿਵਾਯਹੁ ਤੇਰਾ । ਜਥਾ ਜੋਗ ਥਲ ਦੀਨਿ 
ਬਸੇਰਾਂ ॥ ੩੩॥ ਜਥਾਸ਼ਕਤਿ ਸੇਵਾ ਕਰਿਵਾਈ।ਤਹਿ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੁ ਨਿਸਾਂ 
ਬਿਤਾਈ । ਭਈ ਪ੍ਰਭਾਤਿ ਧਰਮ ਚੈਦ ਆਏ । ਗੁਰੁ ਪ੍ਰਥਮ ਕੋ ਚਲਿਤ 
ਸੁਨਾਏ ॥ ੩੪ ॥ । ਬੂਝਨ ਕਰੇ ਸ਼ੀ ਚੋਦ ਜੇਈ।ਕਿਸ ਸਥਾਨ ਤਪ ਤਾਪਤਿ 
ਤੇਈ । ਚਲਹੁ ਸੈਗ ਤਿਨ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਯਗਿਪਰਮ ਬ੍ਰਿੱਧ ਪਦ ਪਰਸਨਿ 

੧ਚੇਦੀਆਂ ਦਾ ਵੈਸ਼ ਪੁਗਟ ਹੈ । “ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਨੇ । 
“(ਪਿਛਲੇ ਪੌਨੇ ਦੀ ਬਾਕੀ ਟੂਕ] 
ਫਿਰ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋ ਦੋ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਇਸ ਸ਼ੁਫ਼ 
ਕਾਰਜ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ । ਤੇ ਉਧਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਆ 
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਤੇ ਇੰਜਨੀਅਰ ਨੂੰ ਲਗ/ਇਆ ਅਰ ੧੦੧੬੦੦) ਦੀ ਭਾਰੀ ਰਕਮ 
ਬੋਨ੍ਹ ਪਰ ਖਰਚ ਕੀਤੀ । ਇਕੀ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਈ ਚੈਦੇ ਦੀ ਰਕਮ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ 
ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਖਰਚ ਕੀਤੀ । ਇਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜੈ ਰਕਮ ਲੱਗ ਉਸਦ/ 
ਪਤ। ਨਹੀਂ ਹੈ । ਅੰਤ ਨੂੰ -ਇਹ ਕਾਂਰਜ ਮਾਹਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹਂਬੀ' ਹੀ ਸਮਘਤ 
ਨੂੰ ਪੜਿਆ । ਹੁਣ ਰਾਵੀ ਵਿਸ ਬੈਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ । 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾ੫ ਸੂਰਜ । (੩੦੧੯) ਰਾਸਿ ੬ । ਅੰਸੂ ੫੫. 
ਧਰੀਯਹਿ! ॥ ੩੫ ॥ ਇਮ ਕਹਿ ਲਏ ਧਰਮਸਸਿ" ਸੈਰ ਗਮਨੋ 
ਸਤਿਗੁਰੁ ਚਵੇ ਤੁਰੈਗ । ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਕੇ ਰੁਚਿਰ ਬਿਲਾਸ।ਮਗ ਮਹਿ ਕਰਤੇ 
ਜਾਤਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ॥ ੩੬ ॥ ਪਹੁੰਚੇ ਬਿਤ ਟਾਲ੍ਹੀ ਕੇ ਤਰੇ। ਪਰਮ ਬ੍ਰਿੱਧ ਸ਼ਭ 
ਆਸਨ ਕਰੇ।ਹਯਤੇ ਉਤਰਿ ਦੂਰ ਤੇ ਆਂਏ।ਸ਼੍ਰੀਹਰਿਗੋਵਿੰਦਸਿਖ ਸਮੁਦਾਏ 
॥੩੭॥ ਧਰਮ ਚੰਦ ਕੌ ਲੈ ਕਰਿ ਸਾਬ । ਬੈਦਨ ਕਰੀ ਜੋਰਿ ਜੁਗ ਹਾਥ । 
ਅਪਰ ਸਕਲ ਹੀ ਕਰਹਿੰ ਪ੍ਰਣਾਮ । ਬੈਠੇ ਗੁਰੁ ਸੁਤ ਤ੫ ਕੇ ਧਾਮ॥ ੩੮॥ 
ਬੈਠੇ ਸਨਮੁਖ ਮੋਦ ਉਪਾਇ।ਸਿਰੀਚੇਦ ਬੋਲੇ ਸੰਤਿਭਇ” ।“ਕਹੁ ਪੁਰਖਾ! 
ਹੈ ਕੁਸ਼ਲ ਤੁਮਾਰੇ ?।ਕਰਜੋ ਜੈਗ ਗਨ ਦੁਸ਼ਟਨ ਮਾਰੇ?॥੩੯॥ਸੁਨਿ ਸ਼੍ਰੀ 
ਹਰਿਗੋਵਿੰਦ ਉਚਾਰੀ। “ਕ੍ਸ਼ਲ ਹਮਾਰੇ ਕ੍ਰਿਪਾ ਤੁਮਾਰੀ । ਪਾਇ ਆਪ ਕੌ 
ਬਲਿ ਰਿਪੁ ਘਾਏ। ਰਣ ਬਿਸਾਲ ਮਹਿ ਕਰੀ ਸਹਾਏ!॥੪੦॥ ਇੱਤਯਾਦਿਕ 
ਕਰਿ ਬਾਕ ਬਿਲਾਸ । ਕੋਤਿਕ ਕਾਲ ਬੈਠਿ ਕਰਿ ਪਾਸ । ਬਹੁਰ ਬੈਦਿ 
ਕਰ ਆਇਸੁ ਲੀਨਿ । ਉਠੇ ਗੁਰੂ ਪਗ ਬੈਦਨ ਕੀਨਿ”ਂ ॥੪੧॥ਧਰਮਚੈਦ 
ਕੋ ਲੇ ਕਰਿ ਸਾਬ। ਆਏ ਨਿਜ ਨਿਵੇਸ ਕਹੁ ਨਾਥ।ਤੀਨ ਜਾਮਨੀ ਬਸਿ 
ਕਰਿ ਸ੍ਹਾਮੀ । ਪੁਨ ਤਯਾਰੀ ਕਰਿ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ॥ ੪੨॥ ਬੈਦਨ ਕਰੀ 
ਦੇਹੁਰੇ ਜਾਇ।ਚਤੁਰ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਦੇ ਗੁਰੁ ਥਾਇ।ਧਰਮਚੇਦ ਸੋ' ਮਿਲਿ ਕਰਿ 
ਚਵੇ । ਸੈਗ ਸੁਭਟ ਗਨ ਮਨ ਮੁਦ ਬਢੇ ॥ ੪੩॥ ਤਤਛਿਨ ਆਇ ਬ੍ਰਧ 
ਕੇ ਗ੍ਰਾਮੂ। ਡੇਰਾ ਕਰਤਿ ਭਏ ਸੁਖ ਧਾਮੂ । ਦਿਨ ਪ੍ਰਤਿ ਕਰਤਿ ਬਿਲਾਸ 
ਨਵੀਨ । ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਗੋਵਿੰਦ ਬੀਰ ਪ੍ਰਬੀਨ॥੪੪॥ਕਬਿ ਕਬਿ ਚਢਹਿੰ ਅਖੇਰ 
ਬਿਹਾਰੈਂ' । ਬਨ ਕੇ ਦੁਸ਼ਟ ਜੀਵ ਗਨ ਮਾਰੈਂ। ਭਾਨਾ ਰਹੈ ਸੈਗ ਜਹਿੰ ਜਾਵੇਂ। 
ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵ ਪਰਮ ਸੁਖ ਪਾਵੈ ॥ ੪੫ ॥ ੪੪ 9 ਘੁ੦ ਪੁਡ੫ ਖੁਯ ਫਿੰਥ ਖਬਣਮ ਭਾਨ 
“ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਦੇਹੂਰੇ ਕੇ ਪ੍ਸੋਗ ਬਰਨਨੋ ਨਾਮ ਪੰਚ ਪੰਚਾਸਤੀ ਘੰਲੂ ॥ ੫੫ । 

"ਬਰਮ ਚੰਦ । “ਸਹਜ ਸੁਭਾਇ । ਤਿੰਨ ਰਾਤਾਂ । 
“ਸਹੀ ਚੰਦ, ਲਖਮੀ ਚੋਦ; ਧਰਮ ਚੰਦ ਆਦਿਕਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਾਨ 

ਰੇਂਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੋ ਰੰਹੇ ਹਨ; ਜੇ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਨਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਮੰਸ਼ ਹੋਣ 
ਕਰ ਕੇ ਗਹਹੂਹ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਰਹੇ; ਗੁਰ੍ਹੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕਹਿਣ ਯਾ ਲਿਖਣ ਦੀ ਦੀਦਾ 
€ਲੇਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਓਹ ਇਤਹਾਸ ਤੇ ਵਪੰਕਿਆਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਟੁਰ ਦੇ ਹਨ । ਕਵਿ ਜੀ ਨੇ 
ਇਥੇ ਸਪਸ਼ਟ ਦੇੱਸਿਆ ਹੈ “ਤਿਨਕੇ ਮਨ ਰਾਖਬੇ ਹੇਤੁ । ਫਿਰ ਦੇਖ ਧਰਮ ਚੈਂਦ ਨੇ ਸੇਵਾ 
ਕੀਤੀ ਹੈ “ਜਥਾਸ਼ਕਤ ਸੇਫਾ ਕਰਿਵਾਈ ।” 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੩੦੨੦) ਗਾਸਿ ੬। ਅੰ੧੫੬, 
੫੬, [ ਸ਼੍ਰੀ ਐਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਉਣਾ ]। 

ਦੋਹਰਾ ॥ ਦੀਪਮਾਲ ਕੋ ਦਿਵਸ ਤਬਿ ਆਇ ਸਮੀਪ੫ ਪਛਾਨਿ/ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ- 

ਸਰ ਦਰਸ ਕੋ ਦਿੱਛ' ਭਈ ਮਹਾਨ ॥ ੧॥ ਝੌਪਈ ॥ ਬਿਧੀ ਚੋਦ ਭਾਈ 
ਗੁਰੁਦਾਸ । ਇੱਤੜਾਢਿਕ ਸਿਖ ਅਪਰ ਜਿ ਪਾਸ । ਹਾਂਬ ਜੋਰਿ ਸਭਿਹੁੰਨਿ 

ਸੁਨਾਯੋਂ । “ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੁ ਸੁਨਹੁ ਸਭਿਨਿ ਮਨ ਭਾਯੋ॥੨॥ ਦਰਸ਼ਨ ਸਬੈ ਸੁਧਾਂ- 

ਸਰ ਚਾਹਤਿ । ਚਹੁੰ ਦਿਸ਼ਿ ਕੋ ਨਰ ਮੇਲ ਉਮਾਹਤਿ । ਦੀਪ ਮਾਲ ਕਾ ਦਿਨ 

ਨਿਯਰਾਵਾ । ਯਾਂਤੇ ਅਧਿਕ ਰਿਦਾ ਲਲਚਾਵਾ? ॥ ੩ ॥ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਗੋਵਿੰਦ 
ਸੁਨਿ ਕਰਿ ਬਾਨੀ । “ਆਛੀ ਬਾਤ? ਕਹੀ ਤਬਿ ਮਾਨੀ । 'ਹੋਤਿ ਪ੍ਰਭਾਝਿ 
ਕਰਹਿ ਪ੍ਰਸਬਾਨਾ? । ਸਭਿਨਿ ਭਯੋ ਮਨ ਅਨੰਦ ਮਹਾਨਾ॥੬॥ ਇਮ ਕਹਿ 

ਦਿਨ ਅਰੁ ਨਿਸਾਂ ਬਿਤਾਈ।ਭਈ ਪ੍ਰਾਤਿ ਤਯਾਰੀ ਕਰਿਵਾਈ।ਭਾਨੋ ਕਹਯੋ 

“ਸੁਨਹੁ ਪ੍ਰਭੁ ਨਾਥ ॥ ਮੈਂ ਅਬਿ ਚਲੋ ਆਪਕੇ ਸਾਥ॥੫ ॥ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ 

ਪਿਤਾ ਨੋ ਦੀਨਾ । ਗੁਰ ਸੈਗਤਿ ਨਿਤ ਕਰਹੁ ਪ੍ਰਬੀਨ' । ਸੋ ਮੈਂ ਕਰੋ' ਨ 

ਤਯਾਗੌਂ ਕਬੈਂ । ਦਿਹੁ ਆਇਸੁ ਹੋਵੇਂ ਸੈਗ ਅਬੈ” ॥ ੬ ॥ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੁ ਤਿਸ ਕੌ 

ਧੀਰਜ ਦਯੋ । “ਬ੍ਰਿਧ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਲੋਕ ਅਬਿ ਭਯੋ।ਇਹਾਂ ਰਹੰਨ ਹੀ ਅਬਿ 

ਬਨਿ ਆਵੈ । ਬਹੁਰੋ ਸੈਗ ਰਹਨਿ ਹੀ ਭਾਵੈ? ॥ ੭ ॥ ਇਮ ਕਹਿ ਹਯ 
ਆਰੁੂਦ ਸ੍ਰਾਮੀ । ਭਏ ਸੁਧਾਸਰ ਮਾਰਗ ਗਾਮੀ । ਦਿਵਸ ਢਰੇ ਲਗਿ ਪਹੁੰਢੇ 

ਜਾਇ। ਚੂੰ ਸੈਗ ਆਈ ਸਮੁਦਾਇ ॥੮॥ ਇਕ ਸੇਵਕ ਕੌ ਅੱਗ ਪਠਾਯੋ। 
ਪੰਢਾਮ੍ਰਿੱਤ ਰਾਸ" ਕਰਿਵਾਯੋ। ਪ੍ਰਥਮ ਬੈਠਿ ਕਰਿ ਚਰਨ ੫ਖਾਰੇ । ਕਰਯੋ 
ਸ਼ਨਾਨ ਕ੍ਰਪ ਕੋ ਬਾਰੇ! ॥੯ ॥ ਪੁਨਹ ਸੁਧਾਸਰ ਗਮਨੇ ਤੀਰ । ਕਰਿਕੇ 
ਨਮੋ ਨਹਾਨੇਧੀਰ। ਤਖਤ ਅਕਾਲ ਭਈ ਅਰਦਾਸ । ਸੈਗਿ ਸਮੂਹ ਸੁਭਫ 
ਅਰੁ ਦਾਸ ॥ ੧੦ ॥ ਪੌਰ ਦਰਸ਼ਨੀ ਪੁਨਿ ਚਲਿ ਗਏ । ਹਾਥ ਜੋਰਿ ਕਰਿ 

ਨੰਸ੍ਰੀ ਭਏ। ਵੋਰ ਪਹੁੰਚਿ ਦਰਬਾਰਿ ਅਗਾਰੀ । ਹਾਥ ਜੋਰਿ ਕਰਿ ਬੈਦਨ 

ਧਾਰੀ ॥ ੧੧॥ ਚਤੁਰ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਦੇ ਕਰਿ ਬਰੇ। ਨਮੋ ਕਰੀ ਅੰਤਰ ਗੁਰੁ 
ਬਿਰੈ । ਪੰਚਾਂਮ੍ਰਿਤ ਸੁ ਤਹਾਂ ਬਰਤ/ਏ । ਬਹੁਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਕੋ ਆਏ ॥ 
੧੨॥ ਬੈਠਿ ਬਿਸਾਲ ਲਗਾਇ ਦਿਵਾਨ । ਪੁਨਿ ਜਨ ਸੁਨਿ ਸੁਨਿ ਦੇਖਹਿਂ 

%ਨਿ । ਅਰਪਿ ਅਰਘਿ ਕਰਿ ਗਨ ਉਪਹਾਂਰ । ਬਜੰਰ ਬਾਂਰਿ ਪਿਖਿ ਕਰਿ 

ਬਏਠਹਾਰ ॥੧੩॥ ਬਦਨ ਕਰਹਿ ਅਨੰਦ ਬਿਲੈਦਹਿੰ। ਅਵਿਲੌਕਹਿ ਸ਼੍ਰੀ 

੧ਬਹੂਤਾ । “ਖੂਹ ਦੇ ਜਲ ਨਪ; । “ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾਂ । 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ (੩੦੨੧) ਰਾਸਿ ੬ । ਅਸੂ ੫੬. 
ਹਰਿਗੋਬੰਦਹਿੰ । ਤੀਜਾ ਗੁਰੁ ਸ੍ਰਾਮ, ਸੁਖ ਧਾਮ । ਜਥਾ ਅਜੁੱਧਯਾ ਕੋ ਸ਼੍ਰੀ 
ਰਾਮ? ॥੧੪॥ ਨਿਸਾ ਭਈ ਮੰਦਿਰ ਮਹਿ ਆਏ । ਖਾਨ ਪਾਨ ਕਰਿ ਸਭਿ 
ਸੁਪਤਾਏ । ਭਈ ਪ੍ਰਭਾਤ ਪਠਜੋ ਇਕ ਦਸ।ਕਹਜੋ “ਜਾਹ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਪਾਸ 
॥੧੫॥ ਆਨਹੂ ਹਮਰੇ ਨਿਕਟ ਬੁਲਾਇ। ਦੀਪਮਾਲਿ ਤੇ ਪ੍ਥਮੇ ਆਇ) 
ਦਤਿਯੋ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ੫ਠ!ਵਾ । ਸਭਿ ਕੁਟੋਬ ਕੌ ਭਬ[ਹ ਬੁਲ'ਵਾਂ ॥ ੧੬॥ 
ਦੋਨਹੁੰ ਦਿਸ਼ਿ ਦੋਨੇ ਜਲਿ ਗਏ । ਗੁਰੂ ਸੈਦੇਸਾ ਭਾਖਤੈ ਭਏ । ਕਹਿ 
ਦਮੋਦਰੀ ਸੈਗ ਸੁਨਾਏ । “ਸੁੰਦਰ ਕੋ ਲਿਹੁ ਸੈਗ ਬੁਲਾਏ ॥ ੧੭ ॥ ਚਲਹੁ 
ਸੁਧਾਸਰ ਕਰੇ ਬੁਲਾਵ/ਨ” 1 । ਸੁਨਿ ਸਗਰੇ ਉਰ ਭੇ ਹਰਖਾਵਨਿ । ਸਭਿ 
ਕੁਟੌਬ ਲੋ ਸੁੰਦਰ ਸੈਗ । ਗਮਨੇ ਮਾਰਗ ਚਢੇ ਤੁਰੈਗ ॥ ੧੮॥ ਆਇ 
ਸਧਾਸਰ ਬਿਖੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ੇ। ਉਤਰੇ ਅਪਨੇ ਸਦਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ੋ। ਸੁਦਰ ਚਲਿ ਗੁਰ 
ਕੋ ਢਿਗ ਆਯੋ। ਪਦ ਅਰਿਬਿੰਦਨਿ ਕੋ ਲਪਟਾਯੋ ॥ ੧੯ ॥ ਸਤਿਗੁਰੁ 
ਕੁਸ਼ਲ ਬੁੜਿ ਕਰਿ ਸਾਰੀ।ਨਿ ਕਟਿ ਬਿਠਾਯੋ ਮ੍ਰਿਦੁਲ ਉਚਾਰੀ। ਪੁਨ ਉਠਿ 
ਕਰਿ ਗਰ ਮੰਦਿਰ ਗਏ । ਸਭਿ ਕੇ ਸੈਗ ਮਿਲੋ ਸੁਖ ਦਏ ॥ ੨੦॥ ਸ਼੍ਰੀ 
ਗੁਰੁਦਿੱ ਤੇ ਖੈਦਨ ਕੀਨਿ । ਸੁੂਰਜਮਲ, ਅੰਣਰਾਇ ਪ੍ਰਬੀਨ।ਅਟਲਰ/ਛਿ 
ਬਿਤਿ ਕਰਿ ਕਰਿ ਨਮੋ । ਪ੍ਰਿਯ ਸੁਤ ਚਤੁਰ ਪਿਖੇ ਭਿਹ ਸਮੋ ॥ ੨੧॥ ਤੋਗ 
ਬਹਾਦਰ ਅੰਕ ਉਠਾਇ । ਪਿਖਜੋ ਪਿਤਾ ਵੀਰੋ ਤਬਿ ਆਇ'।ਸੁਤਾ ਅੰਕ ਤੋ 
ਸੁਤ” ਕੋ ਲੀਨ । ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੁ ਪ੍ਰਯ ਦੁਲਾਰ ਬਹੁ ਕਹਨਿ ॥੨੨॥ ਇਮ 
ਸਭਿਹਿਨਿ ਕੋ ਦਰਸ ਦਿਖਾਵਾ । ਦੇਖਿ ਦੇਖਿ ਸਭਿ ਮੋਦ ਉਪਾਵਾ। ਇਤਨੇ 
ਮਹਿੰ ਸੈਗਤਿ ਬਹੁ ਆਈ । ਅਨਿਕ ਅਕੋਰ ਪਦਾਰਬ ਲਕਾਈ॥ ੨੩॥ 
ਤਖਤ ਅਕਾਲ ਬਿਰਾਜੇ ਆਨਿ । ਦਰਸਹਿ ਸਿਖ ਗਨ ਗੁਰੁ ਭਗਵਾਨ । 
ਪੈਂਦੇਖਾਂਨ ਪਹੁੰਚਿ ਦਿਨ ਮੇਲੇ।ਸੈਗ ਭਾਰਜਾ ਲਯਾਇ ਸਹੇਲੋ॥੨੪॥ਮਿਲਯੋ 
ਗੁਰੂ ਸਨ ਕਰਿ ਪਗ ਨਮੋਬੂਝਿ ਕੁਸ਼ਲ ਸਾਦਰ ਤਿਹ ਸਮੋਂ।ਸਾਥ ਭਾਰਜਾ 
ਸੁੰਨ ਦੁਖ ਕਦਨਿ । ਕੌਲਾਂ ਕੋ ਦੀਨਸਿ ਤਿਹਿ ਸਦਨਿ ॥ ੨੫ ॥ ਬਸ੩ 
ਡਹਾਂ ਆਨੰਦ ਉਪਜ/ਏ । ਗੁਰ ਘਰ ਤੇ ਸਭਿ ਹੀ ਕੁਛ ਪਾਏ। ਚਾਰਹੁੰ 
ਦਿਸ਼ਿ ਤੋ ਆਯੋ ਮੇਲਾਂ । ਕਰਿ ਸ਼ਨਾਨ ਤੇ ਜਨ ਮ ਸੁਹੇਲਾ ॥੨੬॥ ਦਰਸ਼ਨ 
ਕਰਹਿ ਗੁਰੂ ਬਰ ਬੀਰ। ਹੋਇ ਬਹੁਤ ਸੈਂਗਤਿ ਕੀ ਭੀਰ। ਅਰਪਿ ਅਕੌਰਨਿ 
"ਤਦੇ ਬੀਬੀ ਵੀਰੋ ਜੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਤੇਰ, ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਕੁਛਤ ਚਕਿਆ ਹੋਇਅ। ਸੀ_ਪਿਤਾਂ 
(ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਵੇ) ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾਂ । “ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਗੋਦੀ ਵਿਦੋਂ ਪੁੰਤ੍ਰ(( ਤੇਗ 
ਸਹਦੁਰ ਜੀ )। “ਸਕੀ । £ਦੂ੪ ਨਾਸ਼ਕ ਜੀ ਨੇ । 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੩੦੨੨) ਗਾੰਸੇ ੬ । ਅੰਸੂ ੫੬. 

ਲਗਹਿ ਅੰਬਾਰ" । ਬਸਤ ਬਿਕੂਖਨ ਹਯ ਹਥਿਆਰਾਂ ॥ ੨੭॥ ਧਨ 
ਅਨਗਨ ਆਨਹਿੰ ਗੁਰ ਆਗੇ । ਅਰਪਿ ਅਰਪਿ ਸਗਰੇ ਸੁਖ ਮਾਂਗੇਸਤਿ- 
ਗੁਰ ਖੁਸ਼ੀ ਸਭਿਨਿ ਪਰ ਧਰੀ। ਸੇਗਤਿ ਸਕਲ ਬਿਸਰਜਨ” ਕਰੀ॥੨੮॥ 
ਪੁਨ ਗੁਰ ਸੁਖ ਜੁਤਿ ਦਿਵਸ ਬਿਤਾਏ । ਪੈਦੇ ਖਾਂ ਨਿਤ ਨਿਕਟਿ ਰਹਾਏ। 
ਬੁਬਯੋ ਗੁਰੂ “ਤੁਰੈਗਮ ਜੋਈ।ਤੋ ਹਿਤ ਪਠਜੋ ਕਹਹੁ ਕਸ ਸੋਈ ਊ॥੨੯॥ 
ਹਾਥ ਜੋਰਿ ਕਰਿ ਖਾਨ ਬਖਾਨਾਂ ।ਓਹਯ ਹਥਿਆਰ ਨੀਕ ਜੋ ਜਾਨਾ” 
ਕਰਹੁ ਮਿਹਰ ਸੋ ਮੋਕਹੁ ਦੈਹੋ। ਇਕ ਹਯ ਕਹਾ ਸਕਲ ਸੁਖ ਪੋ ਹੋ ॥੩੦॥ 
ਮਹਾਰਾਜ ! ਰਾਵਰ ਕੇ ਸੈਗ । ਭਯੋ ਅਗਾਰੀ ਤੇ” ਬਡਿ ਜੰਗ । ਨਹੀਂ ਦਾਸ 
ਕੋ ਨਿਕਟਿ ਬੁਲਾਯੋ । ਪੂਰਬ ਸਮ ਮੈ ਕਾਮ ਨ ਆਯੋ” ॥੩੧॥ ਸੁਨਿ ਗੁਰੁ 
ਕਹੋ “ਕਾਜ ਕੁਛ ਥੋਰਾਂ । ਚਹਤਿ ਹਕਾਰਨਿ ਨਹਿ ਮਨ ਮੋਰਾਂ । ਤੁਰਕ 
ਸਹੱਸ ਪੰਚ ਦਸ ਆਏ । ਔਚਕ ਨਿਕਟਿ ਜੈਗ ਕੋ ਧਾਏ“॥ ੩੨॥ ਖਿਖਿ 
ਕਰਿ ਸਿਖ ਤਿਨ ਪਰ ਇਮ ਗਏ । ਖਗ ਪਰ ਬਾਜ ਛੁਧਿਤਿ ਜਿਮ ਭਏ। 
ਸੁਭਟਨਿ ਇਮ ਪੁਰਸ਼ਾਰਬ ਕੀਨਿ।ਕੇਹਰਿ ਹਤਹਿੰ ਹੇਰਿ ਗਜ ਪੀਨ॥੩੩॥ 
ਸਿੱਖਨਿ ਢਤੇ ਲਈ ਬਹੁ ਮਾਰੇ । ਏਕ ਸਹੱਸ੍ਰ ਬਚੇ ਭਜਿ ਹਾਰੇਮਸੁਨਿ ਪੈਂਦੇ 
ਨਿਜ ਰਿਦੇ ਬਿਚਾਰੀ ।-ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ -ਗੁਰੂ ਬਲਿ ਭਾਰੀ ॥ ੩੪॥ ਮਮ 
ਗਰਬਨਿ ਉਰ ਭਾ ਸਭਿ ਕੂਰੇ] । ਕਿਧੋਂ ਲਖਜੋ ਸੋ ਸਭਿ ਗੁਰੁ ਪੂਰੇ- 
ਇੱਤਯਾਦਿਕ ਲਖਿ ਕਰਿ ਪਛੁਤਾਏ“ਪੈਨ ਗੁਰੂ ਤੁਮਾਮੁਖਹੁਂ ਅਲਾਏ॥੩੫॥ 

ਆ ਲਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। “ਵਿਦਾ । ਘੋੜਾ ਤੇ ਸ਼ਸਤ੍ ਜੇ ਵੀ ਚੰਗਾ ਜਾਣਦੇ 
੫. 5ੰਐੱਰੀ ਲਾਲੋ । “ਅਚਾਨਕ ਹੀ (ਸੂਬਾ ਜੋ) ਨੇਕੇ ਹੀ ਸੀ ਜੰਗ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆਂ । 
`` “ਪੜੇ ਤੇ ਸ਼ਸਤੁ ਲੇ ਕੇ ਪ੍ਰਿ ਹੋਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਬੀਰ ਰਸੀ ਜੀਵਨ 

ਵਾਸੰਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੋਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਫੂਸਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਸੜ੍ਰਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਵਧਦਾ ਤੇ ਬੀਰ 
ਰਸੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜਾਗ ਲਗਦੀ ਤੇ ਵਧਦੀ ਮੌਲਦੀ ਸੀ । 

੧ਪੈਂਦੇ ਥਾਂ ਦਾ ਐਉਂ ਗਰਬ ਦੂਰ ਕਰਨਾਂ ਭਾਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸੀ_ਉਹ 
ਫਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਕੌਮ ਦਾ ਦੀਨ ਭਾਈ ਸੀ ਤੇ ਗਰਬ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆਂ ਸੀ; ਉਸੇ 
ਦਾ ਹੀ ਨਿਰਾ ਆਸਰਾ ਰੱਖਣਾ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ ਜੀਵਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਸਰ ਰੱਖਣ 
ਵਾਲੀ ਗਲ ਸੀ । ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਲੀ ਤੋ ਉੱਚੇ ਹਨ 
ਅਰ ਮੇਰੀ ਮੁਬਜੀ ਬਿਨ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਇਧਰ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰੋਤਿਕਾਰ ਤੇ ਨਿਜ 
ਫ਼ਰੋਸ ਆ ਗਿਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਪਾਹੀ, ਜਥੇਦਾਰ, ਸੈਨਾਪਤ ਸਭ ਕੁਛ ਆਪ ਹੈ ਕੇ ਸਤਿਰ੍ਰਾਂ 
ਦੇ ਤਾਬ ਸਾਚੇ ਕੈਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ । 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੩੦੨੩) ਰਾਸਿ ੬ । ਸੰਸੂ ੫2. 

'ਚਹਹੁ ਜਥਾ ਤਿਮ ਠਟਹੁ ਗੁਸਾਈ' !। ਕਰਾਮਾਤ ਸਾਹਿਬ ਅਧਿਕਾਈਂ। 
ਦਿੱਤਜਾਦਿਕ ਕਬਿ ਛਿਰਹਿ ਪ੍ਰਸੈਗ । ਜਿਮਜਿਮ ਠਾਨੇ ਪੁਰਬ ਜੈਗ॥੩੬॥ 
ਬਿਨ ਹੈਕਾਰ ਭਯੋ ਤਬਿ ਪੈਂਦਾਗੁਰੁ ਨ ਗਰਬ ਰਹਨਿ ਦੇ ਕੈਂਦ।ਕਿੜਿਕ 
ਮਾਸ ਜਥਿ ਏਵ ਬਿਤਾਏ । ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੁਖ ਬਹੁ ਪਾਏ॥ ੩੭॥ 
ਪੈਂਦਖਾਨ ਕੇ ਕੈਨਯਾਂ ਭਈਗੁਰੁ ਢਿਗ ਆਨਿ ਤਬੈ ਸੁਧਿ ਦਈ।ਸ਼ਰੀ ਹਰਿ- 
ਗੋਵਿੰਦ ਧੀਰਜ ਦੀਨਾ । ਪਾਰਹੁ ਨਿਜ ਸੈਤਝਿ ਕੋ ਚੀਨਾ॥ ੩੮॥ ਸੁਨਿ 
ਕਰਿ ਸਦਨ ਆਪਨੇ ਗਯੋ। ਸੁਤ ਸਮ ਜਾਨਿ ਮੋਦ ਮਨ ਲਯੋ । ਪੀਛੇ 
ਹਸਤਿ ਗੁਰੂ ਜਬਿ ਹੇਰੇ । ਬੋਲਯੋ ਜੇਠਾ ਹੋਇ ਅਗੇਰੇ ॥੩੯।/ਪੈਂਦਖਾਨ ਕੇ 
ਕੌਨਯਾਂ ਹੋਈ । ਬਿਕਸਨਿ ਹੇਤੁ ਲਖਜੋ ਨਹਿ ਕੋਈ” । ਸੁਨਿ ਗੁਰੁ ਕਹੜੋ 
“ਜੋਗ ਕੋ ਕਾਰਨ।ਉਪਜੀ, ਬਨਹਿ ਤੁਰਕ ਗਨ ਮਾਰਨਿ”॥ ੪੦॥ ਕਛਕ 
ਭੇਦ ਜੇਠਾ” ਸਮੁਝਾਯੋ । ਸੁਨਿ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਉਰ ਬਿਸਮਾਯੋ।ਇਸੀ ਪ੍ਰਕਾਰ 
ਬਰਖ ਕੁਛ ਬੀਤੇ । ਸੁਧਾ ਸਰੋਵਰ ਬਹੁ ਸੁਖ ਲੀਤੇ ॥ ੪੧॥ ਸੰਗਡਿ 
ਸਿੱਖ ਅਨੇਕ ਉਧਾਰੈਂ । ਸੱਤਿਨਾਮ ਦੇ ਕੁਮਤਿ ਬਿਦਾਰੈਂ।ਇਕ ਦਿਨ ਢਿਗ 
ਦਮੋਦਰੀ ਹੋਇ । ਬੋਲੀ ਹਾਥ ਬੈਦਿ ਕਰਿ ਦੋਇ॥ ੪੨॥ “ਪੋੜਾ ਨਿਜ ਘਰ 
ਬਖਸ਼ਨ ਕਰੀਅਹਿ । ਕ੍ਰਿਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਿ ਇਹ ਮੋ ਪਰ ਧਰੀਅਹਿ। ਹੇਰਨਿ ਕੋ 
ਚਿਤ ਚਾਵ ਘਨੇਰਾਂ । ਕਰਹੁ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਨ ਮੇਰ ॥ ੪੩ ॥ ਸੁਨਿ ਕਰ- 
ਨਾਂ ਕਰਿ ਗਿਰਾਂ ਬਖਾਨੀ । “ਹੁਇ ਪੋਤ੍ਰੋ ਜੁਗਿ ਲਿਹ ਮਨ ਜਾਨੀ । ਗੁਰੂ 
ਪਿਤਾ ਕੋ” ਬਾਕ ਨ ਖਾਲੀ ।-ਵਧੀ ਵੇਲ ਬਹੁ ਪੀੜੀ ਚਾਲੀ-॥ ੪੪॥ ਸ਼੍ਰ 
ਗੁਰੂਦਿੱਤੇ ਕੇ ਸੁਤ ਦੋਇ । ਉਪਜਹਿੰ ਕੇਤਿਕ ਚਿਰ ਮਹਿ ਸੋਇ। ਪੂਰਨ 
ਹੋਇ ਮਨੋਰਥ ਤੇਰੇ । ਕਰਹੁ ਪ੍ਰਮੋਦ ਪੌਤ੍ ਕੋ ਹੇਰ! ॥੪੫॥ %੪ ਗਰ ਭੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਿਂਥੇ ਖਸ਼ਟਮਿ ਰਾਂਸੇ “ਸੁਧਾਸ਼ਰ ਆਗਵਨਿਂ ਪ੍ਰਸੰਗ ਬਰਨਨੰ ਨਾਮ ਖੋਸ਼ਟ ਪੰਚਾਸਤਿ ਅੰਸ॥ ੫੬॥ 

੫੭. [ ਧੀਰਮਲ ਜਨਮ । ਬਾਬਾ ਅਫਲ ਥ੍ਰੇਡ ]। 
ਦੋਹਰਾ ॥ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਡ ਪੁੱਤਰ ਕੋ ਨਿਕਟਿ ਬੁਲਾਇ ਬਿਠਾਇ। ਹੋਯਹੁ 
ਤਰੁਨ ਬਿਸਾਲ ਬਲਿ ਅਸ ਆਇਸੁ ਫਰਮਾਇ ॥ ੧॥ ਚੌਪਈ ॥ ਸਹੀ 
"ਭਾਵ ਆਪ ਦੇ ਹੱਸਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ? “ਭਾਵ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਧੀ ਜੈਮੀ ਹੈ ਤੇ 
ਜੈਗ ਦਾ ਕਾਰਣ ਹੈ ਕੇ ਤੇਰਕਾਂ ਦੇ ਮਰਨੇ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣੇਗੀ, (ਇਸ ਅਸਚਰਜ ਭਵਿੱਖਤ ਤੋਂ ਹੱਸੇ ਸਾਂ)। ਵਹ ਗਲ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਰਾਸ ੮ ਦੇ ਅੰਸੂ ੭ ਤੋਂ ਅੰਗਲੇ ਅੰਸੂਆਂ ਵਿਚ ਖੁੱਲ੍ਹ 
ਜਾਂਦੀ ਹੈ) । “ਜੇਠੇ ਨੂੰ । “ਭਾਵ ਸ਼ੀ ਗਰ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ । 



ਸ਼ੀ ਗ੍ਰਰ ਪੂਤਾਪ ਸ਼ੂਰਜ । (੩੦੨੪) ਰਾਸਿ ੬ । ਅੱਸੂ 48, 
ਕਰਤਾਰ ਪਰ ਨਿਜ ਥਾਨ । ਹਮਰੇ ਪਿਝ ਕੋ ਰੁੰਚਿਤਿ ਮਹਾਨ । ਭਾ ਚਿਰ- 
ਕਾਲਿ ਨ ਗਮਨੇ ਤਹਾਂਪ੍ਰਜਾ ਬਸਤਿ ਹੈ ਅਪਨੀ ਜਹਾਂ॥ ੨॥ ਤਹਾਂ ਸਮੀਪ 
ਸੈਗਤਾਂ ਬ੍ਰੰਦ । ਦਿਵਸ ਪੁਰਬ ਕੇ ਚਹਤਿ ਬਿਲੈਂਦ । ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਿ 
ਉਪਾਇਨ ਦੋਬੇ । ਰਿਦੇ ਕਾਮਨ' ਬਾਂਛਤਿ ਲੋਥੇ ॥ ੨ ॥ ਤੁਮ ਸਭਾਰਜਾਂ 
ਬਸੀਅਹਿ ਜਾਇ।ਕਬਿ ਹਮ ਮਿਲਹਿਂ, ਕਾਬਹਿ ਤੁਮ ਆਇਉਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਦਿੱ ਤੇ 
ਸੁਨਿ ਪਿਤ ਬਾਤਿ । ਮਾਨੀ ਸਿਰ ਧਰਿ ਕਰਿ ਮੁਦ ਗਾਤਿ” ॥ ੪॥ ਮਾਤਾ ਕੌ 
ਬਿਧਿ ਸਕਲ ਸੁਨਾਈ । ਕਹਿ ਦਾਸਨਿ ਤਯਾਰੀ ਕਰਿਵਾਂਈ । ਪ੍ਰਥਮ 
ਬਿਮਾਂਤਨਿ ਕੋ” ਕਰਿ ਨਮੋ । ਮਿਲਿ ਦਮੋਦਰੀ ਸੋਂ ਤਿਸ ਸਮੋ ॥੫॥ ਸਹਤ 
ਸਨੂਖਾ ਸੁਤ ਕੋ ਹੇਰੇ । ਆਸ਼ਿਖ ਦੇਤਿ ਦਲਾਰ ਘਨੋਰੇ।ਸ਼ੁਭ ਸਿੱਖਯਾ ਦੋਨਹੁ 
ਕਹ ਕਹੀ । ਰਿਦੇ ਬਿਛੁਰਿਬੋ ਚਾਹਤਿ ਨਹੀਂ ॥੬॥ ਤਉ ਪਿਤਾ ਕੀ 
ਆਵਿਸ ਜਾਨਿ । ਸ਼ੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਬੈਦਨ ਠਾਨਿ।ਸ਼ੀ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਕੋ ਕਰਿ 
ਨਮੋ। ਮਾਰਗ ਚਲਤਿ ਭਏ ਤਿਹ ਸਮੋਂ ॥੭॥ ਇਕ ਨਿਸ ਕੌ ਬਿਤਾਇ 
ਮਗ ਮਾਂਹੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਕਰਤਾਰ ਪੁਰਾ ਥਲ ਜਾਂਹੀ । ਹੇਰਿ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ੇ ਬਾਸੋ ਠਾਨਿ । 
ਆਯੋ ਮੇਲ ਵਿਸੋਆ ਜਾਨਿ ॥ ੮ ॥ ਦਿਵਸ ਵਿਸਾਖੀ ਕੋ ਤਹਿ ਜਾਇਬਹੁ 
ਸਿਖ ਸੈਗਤਿ ਕੋਟ ਚਢਾਇ । ਜਿਮ ਗੁਰੁ ਕਹਜੋ ਮਾਨਿ ਪਿਤ ਬੈਨ। ਬਸਜੋ 
ਸਦਾਰ' ਕਰਿ ਤਹਿ ਐਨ“ ॥ €॥ ਸੋਲਾ ਸਤ ਤਿਰਾਸੀਆਂ ਸਾਲ। ਮਾਂਘ 
ਮਾਸ ਤ੍ਰੋਦਸਵੀ' ਕਾਲ । ਵਾਰ ਸਨਿਸ਼ਚਰ ਜਬਿ ਹੀ ਅਯੋ । ਨੱਤੀ” ਤੇ 
ਪ੍ਰਸੂਤ ਸਿਸ ਭਯੋ ॥ ੧੦॥ ਸੁਨਿ ਸਭਿ ਮਹਿ ਬਡ ਆਨੰਦ ਹੋਵਾ । ਦਰਬ 
ਦਾਨ ਦੇ ਮੰਗਲ ਜੋਵਾ । ਸੁਨਿ ਸੁਨਿ ਗਨ ਮਾਂਗਨ ਕੌ ਆਏ।ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਦਿੱਤੇ 
ਉਰ ਹਰਖਾਏ ॥ ੧੧ ॥ ਜਥਾ ਜੋਗ ਧਨ ਗਨ ਬਰਤ'ਯੋ।ਸੁਧਿ ਹਿਤ ਸੇਵਕ 
ਤੁਰਤ ਪਠਾਯੋ । ਆਇ ਸੁਧਾਸਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸੀ । ਪੌੜ੍੍ ਜਨਮ ਕੀ ਬਾਤ 
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੀ ॥੧੨॥ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਗੋਵਿੰਦ ਮੰਗਲ ਕੀਨ । ਜਾਚਕ ਗਨ ਕੌ ਧਨ 
ਬਹੁ ਦੀਨਾ। ਸੁਨਿ` ਦਮੋਦਰੀ ਅਨੰਦ ਕਰੇਤੀ । ਹੋੜਿ ਵਧਾਈ ਦਰਬ 
ਦਿਵੈਤੀ॥੧੩॥ਜਥਾਜੋਗ ਭ ਮੰਗਲਚਾਰ । ਹਰਖ ਪਾਇ ਸਗਰੋ ਪਰਵਾਗ 
ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੁ ਢਿਗ ਸੈਗਤਿ ਆਵੈ । ਪਾਇ ਕਾਂਮਨ' ਕੇਟ ਚਢਾਵੈ ॥ 
"ਸਹਿਤ ਇਸਤ੍ਰੀ ਦੇ । ਭਾਵ ਪੂਫੁੱਲਤ ਹੋ ਕੇ। ਭਾਵ ਬਹੁਤੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਬਹੁਤੀ 
ਖੁਸ਼ੀ ਵੇਲੇ ਸਗੋਰ ਪ੍ਰਢੁੱਲਤ ਹੁੰਦ ਹੈ । ₹ਮਤ੍ਰੇਈਆਂ ਮਾਤਾਵਾੰ ਨੂੰ । ₹ਵੈਸਮਖੀ । “ਇਸੜ੍ਹੀ 
ਸਮੇਤ ਤਿੱਬੇ ਘਰ ਕਰ ਕੇ ਵੱਸਿਆ। #ਮਾਘ ਦੀ ੧੩ 8 ੧੬੮੩ । ?ਬਾਬ ਗੁਰਚਿੱਤਾ 
ਜੀ ਦੀ, ਇਸਤ੍ਰੀ । 



_ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਸੁਰਜ । ( 96੨੫) ਗਾਸਿ ੬। ਅੱਸੂ ੫੭. 

੧੪॥ਦਿਵਸ ਪੁਰਬ ਕੇ ਆਵਹਿ ਮੇਲ। ਲਹੁੰਦਿਸ਼ਿ ਕੋ ਨਰ ਹੋਹਿ ਸਕੇਲਾ । 
ਚਾਰੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਪਾਸ । ਖੇਲਹਿੰ ਬਿਰਧੰਹੇ ਮਹਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ॥ ੧₹੫॥ 
ਕੋਤਿਕ ਢਿਰ ਪਿਤ ਕੋ ਢਿਗ ਆਵੈ' । ਮਿਲਿ ਬਾਲਕ ਸੈਗ ਖੋਲ ਮਚਾਵੈਂ। 
ਪੁਰਿ ਕੀ ਬੀਥਨਿ ਬਿਖੈ ਪਲਾਵੇ' । ਕੈਚਨ ਕੂਖਨ ਸ਼ਬਦ ਉਠਾਵੈਂ ॥੧੬॥ 
ਸੇਵਕ ਸੈਗ ਸੈਗ ਤਿਨ ਜਾਇ । ਅਲਪ ਬੈਸ ਤੇ" ਰਖਿ ਚੁਕ ਸਾਇ।ਬਨਕ” 
ਸਿੱਖ ਜੇ ਪੁਰਿ ਕੇ ਬਾਸੀ। ਤਿਨ ਕੇ ਸਿਸ ਆਵੈ ਨਿਤ ਪਾਸੀ॥ ੧੭॥ 

ਅਫਟਲਰਾਇ ਨਵ ਬਰਖਨਿ ਕੇਰੇ । ਫਿਰਿ ਬੀਬਨਿ ਮਹਿ ਹਸੜਿ ਘਨੋਰੇ। 
ਅਧਿਗ ਪ੍ਰਸੈਨ ਬਦਨ ਸੋ ਰਹੈਂ।ਜਿਨ ਮਹਿ ਜੋਤਿ ਜਗਤ ਜਗ ਲਹੈ॥੧੮॥ 
ਨਿਕਸਿ ਜਾਇ ਮੁਖ ਤੇ ਜਿਮ ਬਾਨੀ । ਹੁਇ ਪ੍ਰਸੈਨ ਕੈ ਰਿਸ ਉਰ ਠਾਂਨੰ। 
ਤਤਛਿਨ ਸਵਲ, ਸਿੱਖ ਪਤਿਆਵੇਂ”। ਯਾਂਤੇ ਅਦਬ ਕਰਹਿ ਭਰ ਪਾਵੈਂ॥ 
੧੯॥ ਖੇਲਨਿ ਖਾਨ ਪਾਨ ਤੇ ਆਦਿ। ਸਭਿ ਮਹਿ ਤਿਨਹੁੰ ਧਰਹਿ ਅਹਿ- 
ਲਾਦ”। ਨਹਿੰ ਪ੍ਰਤਿਕੂਲ ਕਰਹਿ ਕਬਿ ਕੋਈ । ਤੇਜ ਸੁਭਾਵ ਜਾਨਿ ਕਰਿ 
ਸੋਈ ॥੨੦॥ਸੈਦਰ ਬਸਤ ਬਿਕੂਖਨ ਧਹੈ।ਖੇਲਨਿ ਮਹਿ ਚੈਚਲਤਾ ਕਰੈਂ'। 
ਜੋ ਸਿਖ ਚਹੈ ਕਾਮਨਾ ਕੋਉ । ਅਟਲਰਾਇ ਸੈਗ ਬਿਚਰਤਿ ਸੋਊ ॥ 
੨੧॥ ਜਥਾ ਕਹਹਿੰ, ਸੇਵਾ ਤਿਮ ਠਾਨਹਿ । ਖਾਨ ਪਾਨ ਹਿਤ ਸ੍ਰਾਦਲ 
ਆਨਹਿ। ਹਾਥ ਜੋਰਿ ਕੈ ਤਬਿ ਕਹਿਵਾਵੈ । ਕਰਹਿੰ ਬਾਕ ਤਿਮਹੀ ਹੁਇ 
ਜਾਵੈ ॥ ੨੨॥ ਅਪਰ ਨਹੀਂ' ਕੌ ਤੈਸੇ ਕਰਤਿ । ਹੈ ਜਿ ਸ਼ਕਤਿ ਸੋ ਗੁਰੁ ਤੇ 
ਡਰਤਿ । ਨਹਿ ਬਿਦਤਾਇੰ, ਗੋਪ ਕਰਿ ਰਾਂਖੀ। ਗੁਰੁ ਅਨੁਸਾਂਰੀ ਉਰ 
ਅਭਿਲਾਖੀ“॥ ੨੩ ॥ ਅਟਲਰਾਇ ਨਹਿ ਟਲਹਿਂ ਕਹਨਿ ਤੇ । ਟਹਿਲ 
ਬਿਲੋਕਹਿੰ ਦੇਤਿ ਬਚਨ ਤੇ। ਤਉ ਕਹੈ ਨਹਿ ਗੁਰੁ ਕਿਸਾਂਭਾਂਤਿ।ਜਾਨ ਹਿੰ 
=ਅਜ਼ਮਤਿ ਜੁਤਿ ਮਮ ਤਾਤ ॥੨੪॥ਮਨ ਉਦਾਰ ਹੈ,ਦਾਸਨਿ ਦੇਤਿ।ਸੇਵਾ 

ਕਰਹਿ ਰਿਬਾਵਤਿ ਲੋਤਿ=। ਨਹੀ' ਵਾਸਤਵ ਆਛੀ ਜਾਨਹਿੰ।-ਕਰਤਿ 

ਅਧਿਕ ਨਹਿ ਨਿਬਹਿ-ਪਛਾਨਹਿੰਓ ॥੨੫॥ ਇਮ ਬਹੁ ਅਜ਼ਮਤਿ ਦਾਸਨਿ 
ਮਾਂਹਿ। ਕਰਹਿ ਬਚਨ, ਸੋ ਨਿਵਲੈ ਨਾਂਹਿ। ਸੈਗਤਿ ਦੇਸ਼ ਬਿਦੇਸ਼ਨਿ ਕੇਰੀ। 
ਸਭਿ ਮਹਿ ਮਹਿਮਾ ਇਨਹੁਂ ਬਡੇਰੀ॥੨੬॥ ਜਾਨਹਿੰ-ਮਹਾਂਜੋਤਿ” ਕੋ ਧਨੰ॥ 
₹ਛੇਟੀ ਆਯੂ ਦੇ ਕਾਰਣ । “ਵਪਾਰੀ । ਸਿੱਖਾਂ ਨ ਅਜ਼ਮਾ ਲਿਆ ਹੈ । “ਤਿੰਨਹਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੰਨ ਰਖਦੇ 

ਹਨ। “ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਿਦੇ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹਨ (ਹੋਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ) । <ਪਛਾਣਦੇ 
ਹਠ ( ਗੁਰੂ ਜੀ ) ਕਿ ( ਦਹ ) ਬਹੁਤੀ ( ਅਜ਼ਮਤ ) ਕਰਦੇ ਹਨ; ਇਹ ਨਿਗਣੀ ਨਗੀਂ । 
7ਡਵ ਆਤਮਕ ਤੇਜ । #੫੨-ਜਿਸ। 



ਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ ' (੩੦੨੬) ਰਾਸਿ ੬ । ਜੱਸ ੫੭. 

ਕਰਹਿ ਕਾਮਨਾ ਪ੍ਰਨ ਘਨੀ-1 ਗੁਰ ਤੇ ਪ੍ਰਿਥਿਕ ਦਰਸ ਕੋ ਕਰੈ'। ਬਸਤੁ. 
ਬਿਭੁਖਨ ਭੇਟਾ ਧਰੈ' ॥੨੭॥ ਖਾਨ ਪਾਨ ਕੀ` ਵਸਤੂ ਆਫੇ। ਦੇ ਕਰਿ ਲੋਂਤੇ 
ਬਰ;ਜਿਮ ਬਾਂਛੇਕਬਿ ਗੁਰੁ ਏਕਲ ਕੋ ਸਮੁਝਾਵੈਂ।£ਸਮੁੜਿਸਮੁੜਿ ਬਰਤਹੁ, 
ਸੁਖ ਪਾਵੈਂ॥੨੮॥ਤਉ ਸੁਭਾਦਿ ਉਦਾਰ ਬਿਸਾਲਾ। ਦੇਖਿ ਸਿੱਖ ਕੋ ਕਰਹਿ 
ਨਿਹਾਲਾ। ਸੁਕਚਹਿਂ ਅਲਪ" ਗੁਰੂ ਤੇ ਸੋਇ। ਅਜ਼ਮਤਿ ਬਿਦਤਿ ਲਖੀ 
ਸਭਿ ਕੋਇ ॥੨੯॥ ਸਇਨੀ ਖੱਤੀ। ਇਕ ਵਿਵਹਾਰੀ । ਹਤੋ ਨਿਕੇਤ ਬਿਬੈ 
ਧਨ ਭਾਰੀ । ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਤਿਸੀ ਕੋ ਕਹੈ । ਤਿਸ ਕੇ ਇਕ ਸੁੰਦਰ ਸੁਤ 
ਅਹੈ । ੩੦ ॥-ਨਾਮ ਧਰਯੋ ਮੋਹਨ ਤਿਸ ਕੋਰੋ। ਅਫਲਰਾਇ ਸਮ ਬੈਸ 
ਭਲੋਰੋ।ਸੋ ਖੇਲਨਿ ਨਿਤਪ੍ਰਤਿ ਹੀ ਆਵੈ । ਗੁਰੂ ਸੁਤਨਿ ਕੌ ਬਹੁ ਪਰਚਾਵੈ। 
੩੧॥ ਸਗਰੇ ਦਿਨ ਮਿਲਿ ਖੇਲਤਿ ਰਹੈ। ਸੋਵਠਿ ਸਮੈਂ ਅਪਨਿ ਘਰ ਲਹੈ। 
ਇਸੀ ਰੀਤਿ ਬਹ ਧਨੀਅਨਿ ਬਾਲਗਖੇਲਤਿ ਹੈ' ਗਨ ਮਿਲਿ ਮਿਲਿ ਜਾਲ 
॥ ੩੨॥ ਇਕ ਦਿਨ ਸਿਸ ਮੋਹਨ ਕੇ ਸਾਥਿ । ਅਟਲਰਾਇ ਖੂੰਡੀ ਗਹਿ 
ਹਾਥ । ਕਿੰਦਕ” ਸੈਗਹਿ ਖੇਲ ਮਚਾਈ । ਬਦਹਿੰ ਸੀਡ” ਇਤ ਉਤ ਕੋ 
ਧਾਈ ॥ ੩੩॥ ਨਿਜ ਨਿਜ ਦਿਸ਼ਿ ਕੌ ਪੇਲਿ ਧਕੇਲੋਂ । ਦੌਰਿ ਦੌਰਿ ਗਨ 
ਬਾਲਿਕ ਖੇਲੈਂ।ਸੀਡ ਬੈਧ ਮੋਹਨ ਕੇ ਸਥਿ।ਅਟਲਰਾਇ ਖੂੰਡੀ ਲੋ ਹਾਥ॥ 
੩੪॥ ਖੇਲਤਿ ਜੀਤਹਿੰ;ਕਬਹੂੰ ਹਾਰੈਂਝਬਹਿਸ ਬਹਿਸ” ਬਹੁ ਬਲ ਕੌ ਧਾਰੈਂ। 
ਸੈਧਜਾ ਸਮੈ ਭੋਈ ਇਮ ਖੇਲਤਿ । ਸੌਫਿਨਿ ਤੇ ਕਿੰਦਕ ਕੋ ਪੇਲਤਿ“॥ 
੩੫॥-ਭਯੋ ਅੰਧੇਰਾ ਸ਼ਰਮਤਿ ਬਿਸਾਲੋ। ਤਜਜੋ ਖੇਲ ਘਰ ਨਿਜ ਨਿਜਚਾਲੋ। 
ਅਟਲਰਾਇ ਮੋਹਨ ਸੋ' ਕਹਮੋ । “ਅਬਿ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਅੰਧੇਰੋ ਲਹਯੋ ॥੩੬॥ 
ਬਲਨਿ ਤੇ ਸਕਲੇ ਹਟਿ ਰਹੇ । ਮੇਰੀ ਜੀਤ ਭਈ, ਸਭਿ ਲਹੇ । ਧਰੀ 
ਸੀਡ ਪੀਛੈ ਮਮ ਸਾਥਿ । ਜੀਤ ਲੀਨ ਮੈ' ਬਲਿ ਕਰਿ ਹਾਥ ॥੩੭॥ ਰਹੀ 
ਤੋਹਿ ਸਿਰ; ਅਥਿ ਘਰ ਚਾਲੋ । ਰਾਖਹੁ ਯਾਦ, ਲੋਉਂ ਮੈਂ ਕਾਲੋ?। ਮੋਹਨ 
ਕਹਜੋ ਪ੍ਰਾਂਤ ਕੋ ਦੇਉ। ਅਪਰ ਸੀਡ ਬਦਿ ਜੀਤਿ ਧਰੇਊ"? ॥੩੮॥ ਇਮ 
ਕਹਿ, ਆਂਪਹ ਅਪਨੇ ਧਾਮ । ਜਾਇ ਕਰਜਮੋ ਬਾਲਨਿ ਬਿਸਰਾਮੁਦੋਵ ਜੋਗ 
ਤੇ ਅੱਜੇ ਭਯੋ । ਸਰ੫ ਨਿਕਸਿ ਮੋਹਨ ਡਸਿ ਲਯੋ ॥ ੩੯॥ ਕਰਤਿ ਰਹੇ 
੧ਬੋੜਾ ਜਿਹਾ । ” ਗੇਂਦ ।“ਸ਼ਰੂਤ ਬੈਨ੍ਹਕੇ । “ਬਗੜ ਬਗੜ ਕੇ; ਜ਼ਿਦ ਜ਼ਿਦ ਕੇ । “ਰੋੜ੍ਹਦਿਆਂ। 
<ਪਿੱਫੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਸ਼ਰਤ ਲਾਈ ਸੀ । “ਕਲ ਨੂੰ ਲਵਾਂਗਾ ( ਬਾਜ਼ੀ )। ਦਰੋਰ ਸ਼ਰਤ 
ਕੈਨ ਕੇ ਜਿੱਤਾਂਗਾ ! 



ਸਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੩੦੨੭7) ਰਾਸਿ ੬ । ਅੰਸੂ ਪਦ, 

ਜੋਤਿਕ ਉਪਚਾਰਾ । ਬਾਲਿਕ ਮਰਮੋ ਹੋਤਿ ਭੁਨਸਾਰਾ । ਮਾਤ ਧਿਭਾ ਕੇ 
ਨੌਦਨ ਏਕ। ਕਰਤੇ ਭਏ ਬ੍ਰਿਲਾਪ ਅਨੇਕ ॥੪੦॥ “ਹੇ ਸੁਤ ! ਕਿਤ ਹਮ 
ਛੋਰਿ ਸਿਧਾਰਾ । ਤੁਵ ਬਿਨ ਕਯਾ ਹੁਇ ਹਾਲ ਹਮਾਰਾ ? ਦੇਖਤਿ ਰਹਤਿ 
ਬਦਨ ਸ਼ੁਭ ਤੇਰਾਂ । ਉਦਯੋ ੫੫ ਵਲ ਆਨਿ ਬਡੇਰਾ॥੪੧॥ਰੋਦਤਿ ਉਦੇ 
ਸ਼ਬਦ ਪੁਕਾਰਤਿ । ਪੈਟਤਿ ਬਲ ੩ ਬ੮ ਸ਼ੋਕਾਰਤਿ । ਸੁਨਤਿ ਪਰੋਸੀ 
ਦੌਰਤਿ ਆਵੈਂ।/ਹਾਇ ਹਾਇ”ਕਹਿ, ਸੋ ਬਿਲਲਾਵੈਂ ॥੪੨॥ “ਬਡਾ ਕਸ਼ੇਟ 
ਤੁਮ ਕੋ ਇਹ ਪਰ੨ਇਕ ਸੁਤ,ਡਸਕੋ ਸਰਪਤੇਮਰਯੋ।ਇਕ ਸੁਨਿ ਦੁਤੀਏ 
ਨਿਕਫਿ ਸੁਨਾਵੇ ।। ਜੋ ਜੋ ਸੁਨਹਿ ਸ਼ੋਕ ਬਿਰਧਾਵੈ॥ ੪੩ ॥ ਧਨੀ ਸ਼ਾਹੁ ਕੋ 
ਇਕ ਸੁਤ ਜੋਇ। ਮ੍ਰਿਤੂ ਅਚਾਨਕ ਤਾਂਕੀ ਹੋਇ । ਰਾਮਦਾਸ ਪੁਰਿ ਮਹਿ 
ਬਿਰਤਾਂਤ । ਜਹਿ ਕਹਿ ਭਯੋ ਸਕਲ ਬੱਖਯਾਤ ॥ ੪੪॥ %੪ ਗੁਰ ਪ੍ਤਾਪ ਸੂਰਜ 
ਕ੍ਰਿੱਥੇ ਖਸ਼ਟਮਿ ਰਾਸੇ ਵੀ ਜਨਮ ਨ ਅਟਲਰਾਇ ਖੇਲਨਿ' ਪ੍ਰਸੈਗ ਬਰਨਨੇ ਨਾਮ ਸਪਤ ਪੰਚਾਸਤਿ ਔਸੂ ॥ ੫੭ । 

ਗੱ ਸ੍ਰੀ ਅਟੱਲ ਰਾਇ ਜੀ ਨੇ ਮੋਹਨ ਜਿਵ।ਇਆ ] 
ਦੋਹਰਾ ॥ ਅਟੱਲਰਾਇ ਜਬਿ ਪ੍ਰਾਤਿ ਤੀ ਜਾਗੇ ਹੋਇ ਸੁਚੇਤ। ਕਰਿ ਨਿਤ ਕੀ 
ਕਿਰਿਆ ਭਲੇ ਤਤਾਂਗਯੋ ਤਬ/ਹ ਨਿਕੇਤ ॥ ੧॥ ਚੌਪਈ ॥ ਖੇਲਨਿ ਕੇ 
ਸਬਾਨ ਚਲਿ ਆਏ । ਜੇਵਕ ਸਾਥ ਬਾਲ ਸਮੁਦਾਦੇ । ੫੪ ਸਭਿ ਕੌ ਮਨ 
ਆਨੰਦ ਕੈ ਕੌ । ਦਿਤ ਉਤ ਬਿਚਰਤਿ ਸੈਗੀ ਲੈ ਕੈ ॥ ੨॥ ਸੈਧੜਾ ਸਮੈ 
ਥੇਲ ਜੋ ਤਯਾਗੀ। ਸੋ ਸਿਮਰੀ ਦੀਰਘ ਅਠੁਰਗੀ"।ਅਅਬਿ ਲੋ ਮੋਹਨ ਨਹਿੰ 
ਚਲਿ ਆਯੋ । ਦਾਉ ਸੀਡ ਕੋ ਸੀਸ ਚਢਾਯੋ'॥ ੩॥ਦੇਬੇ ਹੇਤੁ ਟਰਮੋ",ਘਰ 
ਰਹਯੋ। ਇਮ ਲਖਿ ਨਿਜ ਸੇਵਕ ਸੋ ਕਹਜੋ। “ਜਾਹਿ ਤਾਂਹਿ ਕੋ ਆਨਿ 
ਬੁਲਾਇ । ਸਿਰ ਹੈ ਸੀਡ, ਨ ਅਬਿ ਲੋ ਆਇ? ॥ ੪॥ ਸੁਨਤਿ ਦਾਸ ਤਿਹ 
ਸਦਨ ਸਿਧਾਯਹੁ। ਮਰਮੋ ਪਰਯੋ ਮੋਹਨ ਦਰਸਾਯਹੁ। ਸਕਲ ਕੁਟੈਬ ਸਸ਼ੋਕ 
ਪੁਕਾਰਤਿ । ਹਾਬ ਉਸਾਰਤਿ ਸਿਰ ਪਰ ਮਾਰਤਿ ॥ ੫ ॥ ਬੜੋਂ ਬ੍ਰਿਲਾਪ 
ਹੇਰਿ ਤਿਸ ਬੇਰੇ। ਮਿਲਤਿ ਨਾਤਿ ਨਰ ਨਾਰਿ ਘਨੇਰੇ । ਅਟਲਰਾਇ ਕੇ 
ਨਿਕਟਿ ਸੁ ਆਯੋ।“ਮੋਹਨ ਮਰਿਗ ਸਰਪ ਤਸਾਯੋ॥੬॥ਸੁਨਜੋ ਅਚਾਨਕ 
ਮੋਹਨ ਮਰਨਾ । ਅਟਲਰਾਇ ਨਹਿ ਕੀਨਸਿ ਜਰਨਾ। ਸਭਿ ਲਰਕਲਨਿ ਕੇ 
ਹੋਇ ਸਮੇਤ । ਗਏ ਧਾਇ .ਡਿਸ ਬਨਕ“ ਨਿਕੇਤ ॥ ੭ ॥ ਹੇਰਨਿ ਹੋਤ 
ਧਾਇ 'ਉਤਲਾਵਤਿ । ਸੁਨਯੋ ਦੂਰ ੩ ਬਹੁ ਬਿਲਲਾਵਤਿ।ਆਗੇ ਮਿਲੋ ਹੁਤੇ- 
੧ਰਦ ਕੀਤੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ 1 ੨ਭਾਵ, ਮੀਣੀ ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ । 
“ਫਸਾ ਕੀਤਾ ਸੂ । “ਸ਼ਰੀਕ; ਸਾਕ । “ਤਿਸ ਵਪਾਰੀ ਦੇ । 



ਛੀ ਗੁਗ ਪਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੩੦੨੮) ਰਾਸਿ ੬ । ਅੱਸੂ ੫੯. 

ਸਮਦਾਯਾ । ਸਭਿਨਿ ਬਿਲੋਕ੍ੜੋ ਗੁਰ ਸੁਤ ਆਯਾਂ॥ ੮ ॥ਮੋਹਨ ਕੇ ਰੋਦਭਿ 

ਖਿਭ ਮਾਤ । ਕਗੰਨ ਲਗੇ “ਤੁਮ ਗੁਰੁ ਕੇ ਤਾਤ । ਸਾਬੀ ਖੇਲਨਿ ਕੇਰ 

ਤੁਮਾਰਾ । ਪਰਯੋ ਮਰਨੋ; ਡਸਿਗਾ ਅਹਿ ਕਾਰਾ"॥ ੯॥ ਨਹਿ ਉਪਚਾਰ 

ਲਗੋ ਕਰਿ ਰਹੈ। ਅਬਿ ਚਾਹਤਿ ਇਸ ਕੌ ਤਨ ਦਹੇ । ਤੁਮ ਗੁਰੁ ਸੁਤ ਹੋ 

ਚਹਹੁ ਸੁ ਕਰਹ । ਅਜ਼ਮਤਿ ਕੌ ਬਿਸਾਲ ਉਰ ਧਰ2 ॥੧੦॥ਮੋਹਨ ਮਾਂਤ 

ਪਿਤਾ ਜੋ ਅਹੇਸਕਲ ਨਰਨਿ ਜੁਤਿ ਬਿਨਤੀ ਕਹੇ।ਤਬਿ ਸ੍ਰੀ ਅਟਲਰਾਇ 

ਪਿਖਿ ਕਹਜਯੋ। “ਇਸ ਸਿਰ ਦਾਵ ਸੀਡ” ਕੋ ਰਹਯੋ?॥ ੧੧॥ ਕਰ' ਖੂੰਡੀ 

ਕੋ ਚੈਚਲ ਕਰਤੇ । ਮਰੇ ਬਾਲ ਕੋ ਬਦਨ ਨਿਹਰਿਤੇ । “ਉਠਿ ਪਜਾਰੇ ! 

ਦਿਹੁ ਸੀਡ ਹਮਾਰੀ । ਨਹੀ' ਸਮੋ; ਕਿਮ ਸੁਪਤਯੋ ਭਾਰੀ ?” ॥੧੨॥ ਇਮ 
ਕਹਿ ਖ਼ੂੰਡੀ ਸਿਸ ਗਰ ਪਾਈ । ਕਰਿ ਬਾਂਹਨਿ ਬਲ ਦੀਨਿ ਉਠਾਈ । 

ਬੈਠਜੋ ਮੋਹਨ ਆਂਖ ਉਘਾਰੀ/ਬਕਸਤਿ ਉਠਯੋ ਹਰਖ ਨਰ ਨਾਰੀ॥੧੩॥ 

ਬੈਠ ਗੁਰੂ,ਗਰ ਨੰਦਨ ਪੈਨ । ਦੇਤਿ ਪ੍ਰਾਨ ਲਗਿ'ਭਏ ਪ੍ਰਸੈਨ । ਕੈ ਤੋ ਹੁਝੋ 
ਰੁਦਨ ਕੋ ਰੋਰਾ । ਕੈ ਭਾਂ ਹਰਖ ਸ਼ੋਰ ਤਿਸ ਣੌਰਾ॥੧੪॥ਜੀਹਿੰ ਕਹਿੰਅਟਲ- 

ਰਾਇ ਕੀ ਕੀਰਤਿ । ਪੁਰਿ ਮਹਿ ਹੋਤਿ ਭਈ ਬਿਸਤੀਰਤਿ । “ਧਨੀ ਪੂੰੜ੍ਰ 

ਕੋ ਮਰੋ ਜਿਵਾਯੋ । ਕਰ ਖੂੰਡੀ ਕੋ ਫ੍ਰਾਇ ਉਠਾਯੋ'॥੧੫॥ ਸਭਿ ਮਾਤਨਿ 
ਕੋ ਸੰਧ ਤਬਿ ਹੋਈ । ਮੁਦਤਿ ਕਹਤਿ ਜਿਤ ਕਿਤ ਸਭਿ ਕੋਈ.ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ- 

ਗੋਵਿੰਦ ਤਖਤ ਅਕਾਲਾ ।ਬੈਠੇ ਹਤੇ ਸਹਤ ਸਿਖ ਜਾਲਾ॥੧੬॥ । ਮੁਦਤਿ 

-ਰਿਦੇ ਤੇ ਬਾਕ ਬਿਲਾਸ । ਸ਼ਿਗਸਤਿ ਕਰਤਿ ਬਿਰੇ ਜੇ ਪਾਸ । ਡਹਿੰ ਇਕ 

ਸਿਖ ਨੋ ਆਨਿ ਸੁਨਾਈ । “ਅਟਲਰਾਇ ਬਡਿ ਕੀਰਤਿ ਪਾਈ ॥ ₹੭॥ 

ਗੁਰੁਮੁਖ ਖੱਤਰੀ ਕੋ ਸੁਤ ਏਕ। ਮਿਲਿ ਖੇਲਤਿ ਸਿਸ ਅਪਰ ਅਨੌਕ।ਰਾਭਿ 

ਬਿਖੇ ਡਸਿਗਾ ਅਹਿ ਕਾਰਾਂ । ਮਰਮੋ ਤੁਰਤ ਨ ਲਗਜੋ ਉਪਚਾਰਾਂ ॥ ੧੮॥ 

ਅਟਲਰਾਇ ਤਿਸ ਸਦਨ ਸਿਧਾਰੇ । ਸੈਗੀ ਪਰਜੋ ਸੁ ਮ੍ਰਿਤਕ ਨਿਹਾਰੇਖੂੰਡੀ 

ਹਾਬ ਸੁ ਫ੍ਰਾਇ ਉਠਾਯੋ ।-ਹਮ ਸੋਂ ਖੋਲਹੁ=ਭਾਖਿ । ਜਿਆਯੋ?॥ ੧੯॥ ॥ ਸ੍ਰੀ 

ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੁਨਿ ਕੈ ਕੈ ਬਿਸਮਾਏ।ਕਿਤਿਕ ਦੇਰ ਲੌ ਨਹੀ' ਅਲਾਏ।ਪੁਨ ਚਿਤ 
ਮਹਿੰ ਰਿਸ ਭਈ ਘਨੇਰੇ ।-ਇਿਹ ਕਯਾ ਕਰਜੋ ਨਿਕਟਿ ਹੀ ਮੇਰੇ ॥ ੨੦॥ 

ਦੁਸ਼ਟਨਿ ਰਾਜ ਤੇਜ ਅਬਿ ਅਹੈ। ਸ਼ਾਹੁ ਕਿ ਸ਼ਾਹੁ ਪੁੱਤ'ਮ੍ਰਿਤੁ ਲਹੈ।ਆਨਿ 

“ਗਾਲ ਸੱਪ । “ਦਾਂਵ ਦੀ ਸ਼ੁਰਤ ਭਾਵ ਮੀਟੀ । "ਰੱਥ ਦੀ । “ਜਿਵਾ ਦਿੱਤਾ । “ਪਾਡਸ਼ਾਂਹ 
ਜੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ' ਪੁੱ: । 



_ ਗੁਰ ਪਰਤਾਪ ਸੂਰਜ।____ ( 36੨੯) ਰਾਸਿ ੬! ਅੱਸੂ ੫੮, 
ਪਰਹੈ ਸੋ ਗਰੇ ਹਮਾਰੇ । ਦੀਨ ਹੋਹਿ ਕੰ ਓਜ ਦਿਖਾਹੇ" ॥ ੨੧ ॥ ਹਮ ਤੇ 
ਚਹਹਿ ਜਿਯਾਵਹੁ ਸੋਈ” । ਪਰ੍ਭੁ ਕੋ ਸੈਗ ਸ਼ਗੈਕੀ ਹੋਈ” । ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 
ਕਰਮਨਿ ਫਲ ਦੇਯ ।ਹਮ ਜਿਵਾਇ ਕਰ ਤਹ ਮਿਟੇਯ ॥ ੨੨॥ ਇਹ ਤੋਂ 
ਬਾਤ ਨ ਨੀਕੀ ਅਹੈ। ਮਰਹਿ ਜੁ ਫੇਰਜਿਯਨਿ ਕੌ ਲਹੈ। ਹਮ ਨੇ ਨਹਿਂ 
ਕਰਿਈ ਇਹਕੇ ੧ ਦੇਨੇ ਪ੍ਰਾਨ ਬਨਹਿੰ ਬਿਧਿਐਸੇਂ-”ਂ॥੨੩॥ਇੱਤਯਾਦਿਕ 
ਬਹੁ ਗਟੇ ਬਿਚਾਰੈਂ । ਅਟਲਰਾਇ, ਸੁਤ ਪਰ ਰਿਸ ਧਾਹੈ' । ਧਰੀ ਮੌਨ 
ਮੁਖ ਭਨੈਂ ਨ ਬੈਠ । ਕਿਸਿ ਕੀ ਦਿਸ਼ ਨ ਕਰਤੇ ਨੈਨ ॥੨੪ ॥ ਬੈਠੇ ਰਹੇ 
ਰਿਦੇ ਰਿਸ ਛਾਈ । ਮਨ ਮਹਿ ਗਿਨੈਂ-ਨ ਇਹ ਭਲਿਆਈ । ਅਬਿ 
ਅਮੋਹ ਹਇ ਜੌ ਨ ਹਟਾਵੈਂ॥ਟਰਹਿੰ ਨ ਇਹ, ਪੁਨ ਅਪਰ ਜਿਆਵੈਂ॥੨੫॥ 
ਦਹ ਲੋਕਨਿ ਕੋ ਵਧ ਕਲੇਸ਼। ਭਲਿਆਈ ਕੋ ਨਾਂਹਿਨ ਲੇਸ਼-।ਰਿਸ 
ਮਹਿੰ ਬੈਠੇ ਘਟਿਕਾ ਢਾਰੀ । ਗੁਰੁ ਰੁਖ਼ ਲਖਿ ਨਹਿ ਕਿਨਹੁ ਉਚਾਰੀ ॥੨੬॥ 
ਖੋਲਤਿ ਅਟਲ ਰਾਇ ਤਬਿ ਆਏ । ਕੌਚਨ ਕੇ ਭੂਖਨ ਤਨ ਪਾਏ ।ਖੂੰਡੀ 
ਕਰ ਮਹਿ ਧਾਰਨ ਕਰੀ । ਧੂਲ ਅਧਿਕ ਉਡਿ ਜਿਸ ਤਨ ਪਰੀ ॥ ੨੭॥ 
ਇਸ ਬਿਧਿ ਆਗੇ ਨੰਦਨ ਜੋਵਾ । ਬਿਨ ਸਨੋਹ ਕੋਪ ਉਰ ਹੋਵਾਂ । ਨਮੋ 
ਕਰਤਿ ਕੋ ਬਾਕ ਬਖਾਨ(ਨਿਜ ਅਜ਼ਮਤਿ ਬਿਦਤਾਇ ਜਹਾਨਾ ?॥੨੮॥ 
ਜਰ ਨਹਿ ਸਕਹੁ ਓਜ ਨਿਜ ਅੰਤਰ $ । ਕਰਹੁ ਦਿਖਾਵਨਿ ਲਾਇ 
ਨਿਰੌਤਰ ਊ। ਕਰਾਮਾਤ ਕੌ ਕਹਿਰ ਕਹਤ] । ਸੋ ਤੋ ਕਰਤਿ, ਨ ਸਮੁਝਿ 
“ਨੀਵੇਂ ਹੋਕ ਯ: ਬਲ ਦਿੱਖਾਕੇ । “ਸਾਥੋਂ ਉਸ ( ਮੋਏ ਹੋਏ ) ਨੂੰ ਜਿਵਰਏਆ ਚਾਹੁਣਗੋ । 
ਬ(ਮੁਰੰਦੇ ਜਿਵਾ ਦੇਣਾ) ਰੇਬ ਨਾਲ ਬ੍ਰਾਬਰੀ ਹੋਵੇਗੀ । ਦਅਮਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸੇਤਨ੍ਹੀਂ ਨਹੀਂ 
ਕਰਨੀ । (%) ਅਸਾਂ (ਕਦੇ) ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਇਹ (ਅਟਲ ਰ'ਇ) ਕਿਵੇਂ (ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ) $ 
“ਇਸਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਨ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ । 

#ਰਾਫ ਇਹ ਕਿ ਮੋਹਨ ਦਾ ਮਰਨਾ ਹਕਮ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਸੀ; ਉਸ ਵਿਚ 
ਅਫਲ ਰਾਇ ਜੀਨੇ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਗੁ ਜੀ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਯਾ ਉਹ 
ਯਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇਵੀਏ । ਸਤਿਗੁਗੀੰ ਨੇ ਮੋਹਨ ਦਾ ਜਿਵਾਉਣਾਂ ਰਜ਼ਾ ਦੀ 
ਅਨਕ੍ਰਲਤਾ ਵਿਚ ਅਨੁਭਵ ਨਹੀ" ਕੀਤਾ; ਤੇ ਮੋਹਨ ਦੇ ਪਲਟੇ ਜਾਨ ਦੇਣੀ ਅਮਿੱਟ ਰਜ਼ਾ 
ਤੇਂਕੀ । ਤਾਂ ਹੀ ਔਕ ੩੦ ਵਿਚ ਫੁਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਯਾ ਤੁੰ ਰਹੁ ਯ ਅਸੀ । ਢੇਰ ਅੰਕ ੪੧ 
ਵਿਚ ਇਸਨੂੰ ਆਪ ਨੇ ਦੇਵਗਤੀ ਆਪ ਦੇਸਿੰਆ ਹੈ । ਏਜੇ ਆਤਮ ਅਸੂਲ ਪਰ ਸੱਤਵੇਂ 
ਸਤਿਗੁਗਾੰ ਵੇਲੇ ਵਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਦੇਖ਼ੋ ਰਾ: ੧੦੭ ਅੰ: ੧੭। _'ਸਿਹਜ ਵਿਚ 
ਹਰਿਜਨ ਕਰਾਮਾਤ ਨੌਂ ਕਰਦੇ, ਆਪ ਜੇ. ਹੋਵੇ ਸੋ ਪਿਆ ਹੋਵੇ । ਕਰਾਮਾਤ ਕਰਨ ਵੇਲੋ 
ਸੂਰਤ ਬਤੇ ਵੇਗ ਤੇ ਜੋਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਢਾਰਸੀ ਵਿਚ ਕਹਿਰ ਯਾਂ 
ਗ਼ਜ਼ਬ ਦ ਮਕਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ | 



ਸੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( 3੬38) ਰਾਸਿ ੬। ਅਸੂ ੫੮. 

ਰਹੌਤੇ॥ ੨੬॥ ਇਸ ਕਰਿਬੇ ਕੋ ਫਲ ਅਬਿ ਇਹੀ । ਜ ਤੂੰ ਰਹੈ' ਤ ਹਮ 
ਜਗ ਨਹੀਂ।ਹਮ.ਜੇ ਰਹੈ' ਤ ਤੁਮ ਨਹਿ ਰਹੋ।ਇਹੀ ਬਾਕ ਅਬਿ ਸਾਚੋਲਹੋ 
੩੦॥ਸੁਨਿ ਸ੍ਰੀ ਅਟਲਰਾਇ ਗੁਰੁ ਬਚ ਕੋਮਾਨਜੋ ਰਿਦੈਂ, ਕਰਯੋ ਚਹਿ ਸਚੁ 
ਕੋ। ਹਾਥ ਜੋਰਿ ਜਿਮ ਸਨਮੁਖ ਖਰੇ। ਸਿਰ ਨਿਵਾਇ ਤਹਿ ਬੈਦਨ ਕਰੇ। 
॥ ੩੧॥ ਹਟਤਜੋ' ਨਹੀਂ ਪੀਠ ਦਿਖਰਾਈ । ਪਾਂਛਲ ਪਾਇਨਿ ਚਲਿ 
ਸਹਿਸਾਈ । ਨਹੀਂ ਨਿਕੇਤ ਗਮਨਿ 'ਕੋ ਕੀਨਾ । ਸੁਨਯੋ ਨ ਕਿਛੁ ਨਹਿੰ 
ਕਹਜੋ ਪ੍ਰਬੀਨਾ' ॥ ੩੨॥ ਧਰੇ ਮੌਨਿ ਕੌਲਾਂ ਕੇ ਭਾਲ/ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਭਏ ਜਇ 
ਤਤਕਾਲ । ਤਹਿ ਸ਼ਨਾਨ ਕਰਿ ਜਪੁਜੀ ਪਾਠ । ਦਰਭ” ਡਸਾਇ ਸੁ 

ਆਸਨ ਠਾਠਿ॥੩੩ ॥ ਕਰ ਥੂੰਡੀ ਸਿਰ ਨੀਚੇ ਧਰਿ ਕੈ । ਬਸਤ੍ਰ ਸਰੀਰ 
ਅਛਾਦਜੋ ਪਰਿਕੈ।ਤਤਛਿਨ ਤਨ ਕੌ ਤਤਾਗ਼ਿ ਸਿਧਾਰੇ। ਜਯੋਂ ਉਦਾਰ ਨਰ 
ਕਰ ਤ੍ਰਿਣ ਡਾਰੇ” ॥ ੩੪ ॥ ਤਜਿ ਸੁਖੇਨ ਤਨ ਬੈਕੁੰਠ ਗਏ ।ਜਹਿੰ ਮਦ 
ਕਾਮ ਕ੍ਰੌਂਧ ਨਹਿ ਭਏ । ਉੱਤਮ ਪਦ ਖ਼ਹਿੰ ਜਾਇ ਸਮਾਏ। ਜਿਸ ਕੋ ਜੋਗੀ 

ਜਨ ਨਿਤ ਧਜਾਏ ॥ ੩੫॥ ਦਾਸ ਰਹਮੋ ਦੇਖੜਿ ਤਿਸ ਥਾਨ । ਨਾਂਹਿਨ 
ਜਾਨੀ ਤਯਾਗਤਿ ਪ੍ਰਾਨ।ਜਬਿ ਮ੍ਰਿਤੁ ਭਯੋ ਦੇਖਿ ਬਿਸਮਾਯੋਦੌਰਤਿ ਗੁਰੂ ਸੋੱ 
ਜਾਇ ਬਤਾਂਯੋ ॥ ੩੬॥ “ਬਿਰੇ ਜਾਇ ਤਟ ਕੌਲਾਂ ਤਾਲ । ਤਨ ਕੋ ਤਯਾਗਿ 
ਗਏ ਤਤਕਾਲ । ਸੁਨਿ ਸੁਧਿ ਉਠੇ ਗ਼ਰੀਬਨਿਵਾਜ । ਚਲੇ ਤਹਾਂ 

ਸੋਗ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ॥ ੩੭ ॥ ਗਈ ਸਦਨ ਸੁਧਿ ਸੁਨਿ ਕਰਿ ਮਾਤਾ । ਸਭਿ 
ਰੋਦਡਿ ਛੋਰਤਿ ਜਲ ਤਾਤਾ।ਮਾਤ ਨਾਨਕੀ ਮਹਤ ਪੁਕਾਰੀ/ਕਹਾਂਕਰਨੋ; 
ਹੇ ਸੁਤ ਅਵਤਾਰੀ ! ॥ ੩੮ ॥ ਮ੍ਰਿਤਕ ਜਿਵਾਵਨਿ ਸਮਰਥ ਤੇਰੀ । ਪਿਤ 
ਬਚ ਤੇ ਕਿਤ ਗਾਂ ਇਸ ਬੇਰੀ ?”। ਸਭਿ ਪਰਵਾਰ ਗੁਰੂ ਕੌ ਆਯੋ । ਤਹਿ 
ਖ਼ਿਲਿ ਰੋਦਨਿ ਸ਼ਬਦ ਉਠਾਯੋ॥੩੯॥ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੋਉ।ਹਰੀਚੋਦ 
ਹਰਦੇਈ ਦੋਉ । ਸੁਨਿ ਸੁਧਿ ਬਹੁ ਨਰ ਨਾਰਿ ਸਮੇਤਾ । ਹੇਰ ਅਵਿਨੀ 
ਪਰਯੋ ਅਚੇਤਾ॥੪੦॥ਸਕਲ ਕਰਹਿ ਬਿਰਲ/ਪ ਘਨਰੇ ।ਗੁਰੂ ਦੋਤਿ ਧੀਰਜ 
ਝਿਸ ਬੇਰੇ । “ਢੈਵ ਗਤੀ ਐਸੇ ਹੀ ਜਾਨੋ । ਨਹਿ ਕਿਸ ਬਸਿ ਮਹਿ ਬਲੀ 
ਮਹਾਨੋ?॥ ੪੧॥ ਚੈਦਨ ਕੋ ਬਹੁ ਭਾਰ ਮੰਗਾਏ । ਕਰਤਿ ਭਏ ਸਸਕਾਰ 
ਤਿਬ/ਏਂ । ਭਨੇ ਬਚਨ ਤੇ ਜਿਨ ਤਨੁ ਤਯਾਗਾ । ਦੀਨਿਸਿ ਬਰ;ਕਰਿ ਸੁਤ 
ਅਨੁਰਾਗ ॥ ੪੨ ॥ “ਰਾਂਮਦਾਸ ਪੁਰ ਬਸਹਿ ਬਡੇਰਾ । ਸਗਰੇ ਮਾਨ 
ਪਸਅਣੇ ( ਅਟੱਲ ਗਇ ਜੀ) ਨੇ ਨਾ (ਕਿਸੇ ਨੂੰ ) ਕੁਛ ਕਿਹ' ਨਾ ਸੁਫਿਆਂ । "ਚੋਂਡ । 
੫ਠਾਟਡਬਣਾਜੇ । “ਹੱਥੋਂ ਤੀਲ ਸੁੱਟ ਵਿੰਦ' ਹੈ । “ਭੱਤਾ ਜਲ, ਭਾਵ ਅਂਬੇਰ । 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ । ੧ ੩੦੩੧) ਫਾਸਿ ੬। ਅੱਸੂ ੫੯. 

ਕਰਹਿੰਗੇ ਤੇਰਾ । ਇਕ ਹਰਿਮੰਦਰ ਕੀ ਹਇ ਪੁਜਾ। ਪੁਨ ਪੂਜਹਿ ਤੇਰੋ ਬਲ 
ਦੂਜਾ ॥ ੪੩॥ ਸਭਿ ਨਰ ਨਾਰੀ ਮਾਨਹਿੰ ਤੋਹੀ । ਦਰਸਹਿੰ ਪੂਰ ਕਾਂਮਨਾ 
ਹੋਂਹੀ । ਮੰਦਰ ਕੌਚਨ ਕੇ ਹੁਇ ਸਨੈ।ਸਭਿ ਤੇ ਉਚ ਅਧਿਕ ਹੀ ਬਨੋ॥੪੪॥ 
ਜੀਵਡਿ ਇਤੇ ਨਹੀਂ ਬਿਦਤਾਵੈਂ । ਜਿਤੋ ਜਗਤ 'ਮਹਿੰ ਤੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੈਂ।ਇਸ 
ਪੁਰਿ ਕੋ ਸੂਬਾ ਬਡ ਹੋਯੋ”ਂ । ਤੋ ਸਮ ਨਹਿ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕਿਸਿਂ ਜੋਯੋ! ॥ ੪੫॥ 
ਬਿਧੀਚੈਦ ਤਬਿ ਕਹਯੋ ਬਨਾਇ । “ਥਾਨ ਇਕਾਂਕੀ ਇਹ ਲਖਿ ਪਾਇ । 
ਨਹੀਂ ਨਿਕਟਿ ਕਿਹ ਅਪਰ ਸਥਾਨਾ” । ਸਨਿ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਗੋਵਿੰਦ ਬਖਾਨਾ ॥ 
੪੬॥ “ਦੁਰਲਭ ਹੋਇ;ਪਾਇ ਹੈ ਕੋਈ। ਬ੍ਰਿੰਦ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕੋ ਬਲ ਹੁਇ ਸੋਈ। 

“ਹੁਣ ਤਕ ਬਾਬੇ ਅਟਲ ਜੀ ਦੇ ਦੇਹੁਰੇ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਸੂਏਦਾਰ ਆਖਦੇ ਹਨ; ਪੁਰਾਣੇ 
ਕਵੀ ਕਬਿਤੰ ਵਿਚ ਬੀ ਕਿਹਾ ਕਰਦ ਸਨ । ਕਈ ਗਗੋਤੰ ਵਿਚ ਆਪ ਨੂੰ ਰਾਮਦਾਸ ਪੁਰੇ 
ਦਾ ਕੋਤਵਾਲ ਬੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ । 1ਕੋਲਸਰ ਦੇ ਪਰਲ ਕਿਨਾਨੇ ਛੁਫ਼ਕੁ ਪੁਰਬ ਦਿਸ਼ਾ 
ਫਲ ਇਹ ਦੇਹੁਰਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੈ । ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਮਾਨੋ ਉੱਚਾ ਮੁਨਾਰਾ ਹੈ; ਜਿਸ ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ 
ਦੀਪਕ ਜਗਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਹੈ ਕਿ ਦੂਰੋਂ ਰਾਂਮਦਾਸਪੁਰ ਪਛਾਣਿਆਂ , 
ਜਾਏ ਕਿ ਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸ .ਦੈਹੁਰੇ ਦੇ ਗਿਰਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸ਼ਵ ਦਾਹ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ 
ਹਨ, ਫਿਰ ਨਾਮੀ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਕਰਨੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਦੇਹੁਰੇ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਗਿਰਦੇ 
ਬਣੇ, ੩ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਕਰਨੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਦਾਹ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ, ਆਮ ਲੋਕ ਹੋਰ ਥਾ 

ਹੈਂਦੇ । ਵੇਰ ਅਮੀਗਾਂ ਤੇ ਪੂਸਿੱਧ ਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਇਹ ਹੱਕ ਬਣਾਇਅ; ਹੁਣ ਕੋਈ 
ਰਾ ਬੀਸ ਬਰਸ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਦਾ ਦਹ ਕਰਨਾ ਬੈਂਦ ਹੈ । ਜੈ ਸਮਾਧਾਂ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ 

ਬੜੇ ਪੁਰਖੀ ਦੇ ਏਏੇ ਸਨ, ਸੇ ਮਈ ਸੇਨ ੧੯੨੩ ਈ: ਫਿਚ ਅਕਾਲੀ ` ਐਦੋਲਨ 
ਨੇ ਇਕ ਰਾਤ ਗਿਆ ਕੇ ਉਡਾ ਦਿੱਤ, ਪੁਕਰਮਾਂ ਵਿਚ ਬਾਬਾ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਤੇ 
ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘਜੀ ਦੀਆਂ ਸੰਗਮਰਮਰੀ ਸਮਾਧਾਂ ਸਲ ਸੋ ਬੀ ਗਈਆਂ । ਗੁਰੂ ਕੇ 
ਸਿੱਖ ਬਾਬੇ ਹਰੇ ਦਾ ਦੇਹੁਰਾ) ਮਹਾਰਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿੱਦਯਾ ਦਾਤਾ ਭਾਈ 
ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ _ਸਮ'ਧ, _ਗਯਾਨੀ _ ਬਿਸ਼ਨ _ ਸਿੰਘ ਤੇ _ਹੋਰ _ ਨਾਮੀ; 
ਤੇ ਰਹਿਣੀ _ਬਹਿਣੀ ਦੇ _ਅਣਗਿਣਤ ਸੂਰਮਿਆਂ _ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ _ਉਡ ਗਏ । 
ਮੜ੍ਹੀਆਂ ਸਮਝਕੇ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਜੋਸ਼ ਵਿਚ ਕੌਮ ਵਿਚ ਜਾਨ ਭਰਨ ਵਾਲੇ. ਮਹਾਂ ਪੁਰਖਾਂ ਦੇ 
ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਬੂਤ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬੀ ਗੁੰਮ ਕੀਤੇ ਗਏ । ਮੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀ ਖੂਜਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰ ਘਰ ਵਿਚ 
ਮਨ੍ਹੇ ਹੈ; ਪਰ ਦੇਹੁਰੇ ਤੇ ਸਮਾਧਾਂ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣੇ ਯਾਦਗੀਰੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕੌਮੀ 
ਇਕਿਹਾਸ ਦਾ ਇਕ ਪੁਰੜੱਖ ਟਿੱਸਾ ਤੇ ਸਬੂਤ ਹਨ । ਅਜੇ ਬੀ ਬਾਬਾ ਅਰੱਲ ਜੀ ਦੀ ਪੂਕਰਮਾਂ ਦੋ 
ਗਿਰਦੇ ਜੋ ਬੰਗਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚ ਕੁਛ ਮਮਾਧਾਂ ਹਨ ਸੇ ਬਚੀਆੰ ਖਲੀਆਂ ਹਨ;ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਹੈਕਿ 
ਵੈਸਟ ਮਿਨਸਟਰ ਐਖੇ” ਵਾਂਤੂੰ ਇਸ ਟਿਕਾਣੋ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਇਤਿਹਾਸ ਢ ਕੌਮ ਵਿਚ ਜਾਨ ਭਰਨ 
ਵਾਲਾ ਆਸ਼੍ਹਮ ਬਨਾਇਆ ਜਾਵੇ; ਪੂਜਾ ਮਨ੍ਹੇ ਰਹੇ। 

ਹੈ ਤ 



ਬ੍ਰੀ ਗੁਠ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੩੦੩੨) ਰਾਸਿ ੬ । ਅੰਜੂ ੫੯. 

ਜੋ ਇਹ ਠਾਂ ਸ਼ਵ ਦਾਹਿ ਕਰਾਇ। ਅਟਲਰਾਇ ਤਿਹ ਬਨਹਿੰ ਸਹਾਇ? 
॥ ੪੭ ॥ ਦਿੱਤੜਾਦਿਕ ਬਰ ਕਹਿ ਕਰਿ ਬ੍ਰੰਦ । ਸਭਿ ਧ੍ਰਿਤਿ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰ 
ਗੋਬਿੰਦ । ਮ੍ਰਿਤਕ ਕ੍ਰਿਯਾ- ਕਰਿਵਾਇ ਜੁ ਸਬੈ । ਸ਼ਬਦ ਰਬਾਬੀ ਗਾਯਹੁ 
ਭਬੈ॥੪੮॥ਸੌਰਹਿ ਸਤਪਚਾਸੀਆਂ ਜਾਨਿ।ਬਦੀ ਅਸੌਜ ਸੁ ਦਸਮੀ ਮਾਨਿ। 
ਅਟਲਰਾਇ ਨਿਜ ਸਦਨ ਪਯਾਨੇ।ਅਬਿ ਲੌ ਮਹਿਮਾ ਥਾਨ ਮਹਾਨੋ॥੪੯॥ 
ਇਤਿ ਸਰੀ ਗੂਰ ਪ੍ਰਭਾਪ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਿਚੇ ਖਸ਼ਟਮ ਰਾਸੇ 'ਮ੍ਰੀ ਅਟਲ ਰਾਵ ਪ੍ਰਲੋਕ ਝਮਨਾਂਪ੍ਰਸੋਗ ਫਰਨਨੇ ਨਾਮ ਅਦ ਪੰਦਾਸਤਿ ਅੰਸੂ ॥੫੮॥ 

੫੯- [ਸ਼ੋਕ ਨਵਿਰਤੀ, ਰਾਸ ਸਮਾਪਤਿ] । 

ਦੋਹਰਾ॥ ਕਰਿ ਸ਼ਨਾਨ ਸਤਿਗੁਰੁ ਅਏ ਬੈਠੇ ਲਾਇ ਦਿਵਾਨ । ਸੁਨਿ ਸੁਨਿ 
ਸੁਧਿ ਅਚਰਜ ਕਰਤਿ“ਕਯਾਂ ਹੁਇ ਗਈ ਮਹਾਨ? ॥੧॥ ਭੌਪਈ॥ ਪੁਰਿ ਜਨ 
ਉਚ ਨੀਚ ਤਬਿ ਆਏ । ਸਭਿ ਬੋਲਤਿ ਬਹੁ ਸ਼ੋਕ ਵਧਾਏ । “ਮਹਾਂਰਾਜ 
ਇਹ ਗਤਿ ਕਯਾ ਕਰੀ $। ਬਾਲ ਅਵਸਬ' ਅਜਹੁੰ ਨ ਟਰੀ ॥ ੨॥ ਮਹਾਂ 
ਸ਼ਕਤਿ ਜੂਤਿ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ।ਸਭਿ ਪੁਰਿ ਜਨਨਿ ਦੇਤਿ ਅਹਿਲਾਦੇ। ਸਕਲ 
ਬਾਲ ਕੇ ਸੈਗ ਵਿਰੇਤੇ । ਨਿਸ ਮਹਿ ਨੀਠਿ ਨੀਠਿ ਬਿਛੁਰੇਤੇ!॥ ੩॥ 
ਇਤਯਾਦਿਕ ਬਚ ਕਹਤਿ ਸੁਨਾਵੈਂ । ਗੁਰੂ ਸਭਿਨਿ ਕੋ ਸ਼ੁਭ ਸਮੁਝਾਵੈਂ । 
ਦੈਵਗਤੀ ਕੁਛ ਲਖੀ ਨ ਜਾਈ । ਜਿਸ ਕੌ ਬਸਿ ਤੈ ਲੋਕ ਸਦਾਈ ॥੪॥ 
ਬਾਲਕ-ਤਰੁਨ ਬ੍ਰਿੱਧ ਨਹਿ ਜਾਨੌ।ਬਲੀ ਨਿਬਲੀ ਏਕ ਸਮ ਮਾਨੈਂ।ਸੋ ਕਿਮ 
ਮਿਟਹਿ ਦੈਵਗਤਿ ਨਯਾਰੀ । ਰਾਗ ਦੈਖ ਨਹਿ ਕਿਹ ਸੋਂ ਧਾਰੀ ॥੫॥ ਤਿਸ 
ਕੋ ਜਾਨਿ ਸ਼ੋਕ ਕੜਾ ਧਰੀਅਗਿਬੁਧਿ ਅਰੁ ਬਲ ਕਰਿ ਜੇ ਨ ਪ੍ਰਹਰੀਅਹਿ। 
ਦਖੀ ਨਾਨਕੀ ਅਧਿਕ ਸਭਿਨਿ ਤੇ । ਪਜਾਰੋ ਪਰਮ ਪੁੱਤ ਗੁਨ ਭਨਤੇ ॥ 
੬॥ ਪ੍ਰਤਿਪਾਰਤਿ ਨਿਤ ਹੇਰਤਿ ਰਹੈ । ਕਰਤਿ ਦੁਲਾਰ ਮੋਦ ਕੋ ਲਹੈ । 
ਬਹੁ ਦੁਖ ਪਾਇ ਰੁਦਤਿ ਬਿਰਲਾਪਹਿ । ਸਭਿ ੜ੍ਰਿ ਮਹਿ ਗੁਨ ਸਿਮਰਿ 
ਕਲਾਪਹਿ ॥੭॥ ਸਭਿ ਦਮੋਦਰੀ ਆਦਿਕ ਜੇਈ । ਕਹਿ ਕਹਿ ਧੀਰ ਦੇਡਿ 
ਬਹੁ ਤੇਈ । ਤਉ ਸਨੇਹ ਮਹਾਂ ਦੁਖਵੇਤੀ।ਸਤ ਕੋ ਸਿਮਰਤਿ ਸ਼ੋਕ ਵਧੈਤੀ॥ 
੮॥ ਨਿਸ ਮੰਹੋ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੁਨਿ ਸੁਧਿ ਸਾਰੀ । ਹਿਤ ਧੀਰਜ ਕੇ ਗਿਰਾਂ 
ਉਚਾਰੀ । “ਹੇ ਸੁਮਤੇ |ਨਹਿੰ ਸੈਕਟ ਪਾਵਹੁ । ਹੁਤੀ ਇਸੀ ਬਿਧਿ; ਨਹਿ 
ਪਛੁਤਾਵਹੁ॥੯।ਜਥਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜਿਯਤ ਕੋ ਹੌਤਿ। ਤਿਸ ਤੇ ਅਬਹਿ ਥਿਸਾਲ 
ਉਦੋਤਿ । ਅਟਲਰਾਇ ਹੈ ਅਫਲ ਸਦਾਈ। ਦਿਨ ਪ੍ਰਤਿ ਵਧਹਿ ਅਧਿਕ 



ਸ਼੍ਰੀ ਰਰ ਪੂਤਾ੫ ਸੂਰਜ ! [ ੩੦੩੩) ਨਾਸਿ ੬। ਅੰਸੂ ੫੬. 

ਬਡਿਆਈ?”॥ ੧੦॥ ਦਿੱਤੜਾਦਿਕ ਕਹਿ ਬਹੁ ਸਮੁੜਾਈ ! ਸਨਬੈਧਨ 

ਕੈ ਸੁਧਿ ਪਹੁੰਚਾਈ । ਸਹਤ ਭਾਰਜਾ ਤੇਹਣ ਆਏ । ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਜਿਤੇ 
ਸਮੁਦਾਏ ॥ ੧੧ ॥ ਆਇ ਨਰਾਇਣ ਦਾਸ ਸਦਾਰਾ” । ਤ੍ਯਾ ਸਹ੩ 

ਮਿਲ ਆਯਹੁ ਦ੍ਰਾਰਾ । ਲੇ ਰਾਮੋ ਸੈਗ ਸਾਈ' ਦਾਸ । ਰਾਮਾ ਆਇ ਭਾਰਜ' 

ਖਾਸ॥੧੨॥ ਜਿਤ ਕਿਤ ਤੇ ਸੁਨਿ ਸਭਿ ਚਲਿ ਆਏ । ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਦਿੱਤ 

ਜਥਿ ਸੁਧਿ ਪਏ । ਸ਼ੋਕ ਕਰਤਿ ਚਾਲੇ ਸਹਿਸਾਏ”। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੇ ਪੰਥ 

ਸਿਧਾਏਂ' ॥ ੧੩ ॥ ਨੱਤੀ ਲਿਏ ਘੋਰਮਲ ਗੋਦ । ਆਇ ਸੁਧਾਸਰ 

ਹੀਨ ਪ੍ਰਮੋਦ” । ਗੁਰ ਘਰ ਮਹਿ ਭਾ ਰੁਦਨ ਬਿਸਾਲਾ।ਪੀਟਤਿ ਮਿਲੀ ਜਾਲ 

ਹੀ ਬਾਲਾ? ॥ ੧੪॥ ਮ੍ਰਿਤ ਕਾਰਨ ਕੌ ਸੁਨਿ ਨਰ ਨਾਰੀ । ਅਜ਼ਮਤਵੇਤ 

ਜਾਨਿ ਕਰਿ ਭਾਰੀ । “ਮਹਾਂ ਵਲੀ ਹੋਵਤਿ ਜਗ ਮਾਂਹੀ । ਕਹੀਯਹਿ ਕਹਾਂ 

ਜਿਯੋ ਸੋ ਨਂਹੀ॥੧੫। ਅਧਿਕ ਸ਼ੋਕ ਘਰ ਮਹਿ ਜਬਿ ਭਯੋ/ੜਬਿ ਗੁਰਦਾਸ 

ਗੁਰੂ ਪਠਿ ਦਯੋ । ਜਾਇ ਸਭਿਨਿ ਕੋ ਧੀਰਜ ਦੀਨ”। ਨਹਿ ਹੁਦਨਨੂੰ 

ਕਰਿ ਬਦਨ ਮਲੀਨਾ ॥ ੧੬॥ ਜਗ ਖੇਤੀ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਕਰੀ ਹੈ । ਕਾਝੀ 

₹ਇਸਤ੍ਰੀ ਸੰਮੇਤ । “ਉਦਾਸ । ਇਹ ਦੇ ੜੇਗਾੰ ਤ੍ਰੇ ਲਿਖਤੀ ਨੁਸਖਿਆਂ ਵਿਚ ਲਹੀਂ 
ਹਨ ਤੇ ਚੌਪਈ ਦੇ ਦੇ ਹੀ ਚਰਣ ਹਨ। ਇਕ ਲਿਖਤੀ ਨੁਸਖੇ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਥਾਵੇ' ਦਿਹ ਪਾਠ 

ਹੈਟ=ਆਵਤਿ ਭਏ ਨ ਦਰ ਲਗਾਈ । ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪਾਦ ਕੇਜ ਸਿਰ ਨਜਾਈ । 
1 “ਅਲੈਂਦੁ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰਹ ਸੈ ਪਾਇਅ£? ਇਹ ਸੇਤਿਗੁਕੂ ਦੀ ਮਹਿਮ” 

ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇਸਦੇ ਹਨ; ਉਸ ਦੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਵਿਚ “ਰੁਦਨ ਬਿਸਲ਼ਾ” ੩ 

€ਪੀਟਤਿ ਬਾਲਾ? ਦੀ #ੈਭਾਵਨਾ ਕਰਨੀ ਵਾਕਿਆ ਤੇ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ । ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੈਂਸੇ 
ਮਹਾਂਬਲੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੀਰ ਸਮ ਕਾਰੀ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਗੁਦੂ ਘਰ ਕਦੋਂ “ਪਿਟਣ ਤੇ 

ਰੋਣ” ਦਾ ਘਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ $ ਓਥੇ ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੈ ਤੇ ਸਦਾ ਰਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਸਿਰ ਸਿਜਦੇ 

ਵਿਚ ਹੈ । ਗੁਰੂ ਮਤਿ ਸਾਵ ਇਹ ਹੈ:-ਮਤ ਮੈ ਪਿੰਛੇ ਕੋਈ ਹੋਵਸੀ ਸੈ ਮੈ ਮੂਲਿ ਨ ਭਾਇਆ । 
ਅੰਕ ੧੮ ਵਿਚ ਕਵਿ ਜੀ ਆਪ ਗੁਰ ਘਰ ਵਿਚ ਸ਼ੋਕ ੨: ਵਿਰੁੱਧ ਲਿਖੰਦੇ ਹਨ । ਅੰਕ ੨੧ 

੩ ੨੨ ਵਿਚ ਗੂਹ ਘਰ ਦੀ ਮਿਰਜਾਦਾ ਦੇਸੀ ਨੇ; ਜਿਸ ਵਿਚ ਮ੍ਰਿਤਕ ਜਿਯਾ ਕੋਈ ਨਹ 

੨ੋਈ । ਇਸ ਤੋਂ ਸਮਬ ਲੋਣਾ ਚ/ਹੀਏ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿਚ ਕੰਦੇ ਬੀ ਗੁਰ ਰੀਤੀ ਦੇ 

ਸਿਥਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ' ਸੀ ਹੰਦਾ । ਜਿਥੇ ਕਿਤੇ ਕਵਿ ਜੀ ਨੇ ਕੁਛ ਹੋਇਆਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਯਾਂ ਤੀ 

ਉਹ ਆਖੇਪ ਹੈ ਯ। ਰਿਆਸਤ ਵਿਚ ਸ੍ਰਹਮੀ ਜੋਰ ਤੇ ਪੂਭਾਵ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਕਰਕੇ ਹੈ । 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪੁਤਾਪ ਸੂਰਜ ! (੩੦੩੩ ) ਰਾਸਿ ੬ । ਔਸੂ੫੯, _ 
ਗਦਰੀ" ਪਾਕ” ਖਰੀ ਹੈ । ਜਿਸ ਕੋ ਚਹੈ ਬਾਢ ਕਰਿ ਲੋਤਿ। ਇਸ ਕੋ ਸ਼ੋਕ 
ਕਰਹਿ ਕਿ ਹੇਤੁ” ॥੧੭॥ ਸਗਰੇ ਆਪੋ ਅਪਨੀ ਵਾਰੀ । ਜਾਤਿ ਚਲੇ ਕੋ 
ਧੀਰ ਨ ਧਾਰੀ” । ਗੁਰ ਕੇ ਘਰ ਮਹਿ ਸ਼ੋਕ ਬਿਸਾਲ।ਚਹਿਯਤਿ ਨਹੀਂਪਰਹੈ 
ਚਿਰਕਾਲਾ ॥ ੧੮॥ ਕਹਾਂ ਭਯੋ ਤਨ ਤਤਾਗਿ ਸਿਧਾਰੇ। ਗੁਰ ਬਚ ਤੇ ਨਿਤ 
ਜਿਯਬੋ ਧਾਰੇ । ਨਾਮ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੁਜਸੁ ਸਦ ਕਾਲਾ । ਰਹਯੋ ਅਟਲ ਜਗ 
ਬਿਦਤਿ ਬਿਸਾਲਾ॥੧੯॥ਮ੍ਰਿਦੁਲਬਾਕ ਕਹਿਕਹਿ ਗੁਰਦਾਸ।ਧੀਰ ਧਰਾਈ 
ਸ਼ੋਕ ਬਿਨਾਸ਼ਿ। ਦਿਵਸਿ ਤੇਰ੍ਵੀਂ ਕੌ ਤਬਿ ਆਯੋ । ਪੰਚਾਂਮ੍ਰਿਤ ਬਹੁਤ 
ਕਰਿਵਾਯੋ ॥ ੨੦ ॥ ਭੋਗ ਗ੍ਰਿੰਬ ਸਾਹਿਬ ਕੌ ਪਾਇ । ਬਹੁਰ ਰਬਾਬੀ ਚੌਂਕੀ 
ਗਾਇ। ਪੋਸ਼ਿਸ਼ ਬਹੁ ਮੋਲੀ ਬਨਿਵਾਈ । ਪੁੱਤੁ ਹੇਤੁ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਈ ॥ 
੨੧॥ ਸਭਿ ਮਹਿੰ ਪੰਚਾਂਮਿਤ ਬਰਤਾਯੋਂ । ਸ਼ੋਕ ਸਦਨ ਤੇ ਸਕਲ ਨਸਾਯੋ। 
ਗੁਰ ਘਰ ਕੀ ਮਰਜਾਦਾ ਜੇਤੀ।ਸਤਿਗੁਰੁ ਕਰਵਾਇਸਿ ਤਬਿ ਤੇਤੀ॥੨੨॥ 
ਅਗਲੇ ਦਿਵਸ ਬਿਸਰਜਨ ਕਰੇਅਟਲਰਾਇ ਹਿਤ ਆਇ ਜੁ ਬਗੇ।ਤ੍ਰਿਯ 
ਜੁਤਿ ਦਾਸ ਨਰਾਇਣ ਗਯੋ । ਪੁਰਿ ਡੱਲੇ ਜਸ ਉਚਰਤਿ ਭਯੋ ॥ ੨੩॥ 
ਵ੍ਰਾਰਾ ਭਾਗਣ ਸਹਤ ਸਿਧਾਰਾ । ਗੁਰੂ ਅਮਰ ਕੋ ਬੰਸ ਪਧਾਰ।ਤੇਹਣ ਗਏ 
ਬਡੂਰ ਮੜਾਰੀ । ਰਾਮਾ ਗਮਨਜੋ ਲੇ ਨਿਜ ਨਾਰੀ॥ ੨੪॥ ਇਨ ਤੇ 
ਆਦਿ ਜੁ ਆਵਤਿ ਭਏ । ਗੁਰ ਸੋ ਮਿਲਿ ਮਿਲਿ ਨਿਜ ਘਰ ਗਏ । ਸਭਿ 
ਹੀ ਸੁਨਿ ਸੁਨਿ ਅਚਰਜ ਗਾਥਾ।“ਸਿਸ ਜੀਵਾਯਸਿ ਅਜ਼ਮਤ ਸਾਬ॥੨੫॥ 
ਪਿਤਾ ਰਿਸਯੋ ਜਬਿ ਹੇਰਨਿ ਕੀਨਾ । ਅਪਨੌ ਤਨ ਤਬਿ ਭਯਾਗਨਿ ਕੀਨ। 
ਮਹਾਂ ਪੁਰਖ ਪੂਰਨ ਅਸ ਕੋਈ । ਬਾਲ ਬੋਸ ਅਸ ਅਜ਼ਮਤ ਹੋਈ” ॥੨੬॥ 
ਕਹਹਿੰ ਸੁਨਹਿਂ ਬਿਸਮਹਿ ਇਮ ਸਾਰੇ। ਨਿਜ ਨਿਜ ਪੁਰਿ ਅਰੁ ਗ੍ਰਾਮ 
ਉਚਾਰੇਕੇਤਿਕ ਕਹੈਂ“ਸਭਿਨਿ ਤੇ ਭਾਰੀਗਾਦੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਸੁਖਕਾਰੀ॥ 
੨੭॥ ਜਿਨ ਕੇ ਸਮ ਜਗ ਭਯੋ ਨ ਕੋਈ।ਦਾਸ ਘਨੇ ਅਜ਼ਮਤਿ ਜੁਤਿ ਹੋਈ। 
ਲਾਖਹੁੰ ਭਗਤਿ ਗਜਾਨ ਜੁਤਿ ਹ੍ਰੇ ਕੈ । ਲਹਯੋ ਪਰਮ ਪਦ ਗੁਰਮਤਿ ਪੈ 
ਕੈ ॥੨੮॥ ਦਾਸ ਦਾਸ ਕੇ ਦਾਸ ਬਿਸਾਲੇ । ਤਿਸ ਘਰ ਕੇ ਭੇ ਅਜ਼ਮਤਿ 
ਵਾਲੇ । ਕਰਾਮਾਤ ਸਾਹਿਬ ਸੁਤ ਹੋਵਾ। ਇਸ ਮਹਿ ਕਯਾ ਅਚਰਜ ਤਮ 
ਜੋਵਾ ॥ ੨੯॥ ਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂ ਜਗ ਪੜਿ ਇਸ ਕਾਲਾ । ਕਰਯੋ ਤਾਂਹਿ ਸੌਂ ਜੈਗ 
”ਡਡਰੀ ।। “ਪੱਕੀ । ਗੁਰਵਾਕ-ਹਰ) ਨਾਗ ਨਹ ਡਡੁਰੀ ਪਕੀ ਵਢਣਹਾਰ ॥ ।ਸਨੰਤਾਭੁਮ ੫ 
“ਕਾਹਦੇ ਵਾਸੰਤੇ । “ਭਾਵ ਕੋਈ ਨਹੀ' ਅਟਕਦਾ । 



ਸ਼ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੩੦੩੫) ਰਾਸਿ ੬ । ਅੱ ੫੯. 
ਕਰਾਲਾ। ਆਜ ਕੌਨ ਤਿਹ ਸੈਗ ਬਿਗਾਰੇ । ਐਸੇ ਸ਼ਾਹ ਜਿਨਹੁੰ ਤੇ ਹਾੜੇ 9 ੩੦॥ ਪੰਚ ਗੁਰੂ ਬਤਤੇ ਬਿਚ ਪੀਰੀ।ਅਬਿ ਦੋ ਧਦਿ-'ਪੀਰੀ ਅਰੁ ਮੀਰੀ-। ਅਜ਼ਮਤ ਜੁਤਿ ਕੋ ਪੀਰ ਨ ਅਰੋ । ਕੋ ਅਸ ਮੀਰ ਜਿ ਤ੍ਰਾਸ ਨ ਧਟੈ॥੩੧॥ 
ਤਿਸ ਘਰ ਕੋ ਬੈਦਨ ਗੋ ਬਨੌ”। ਇਮ ਜਗ ਸਗਹੋ ਗੁਰੁ ਜਸ ਭਨੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਹਰਿਗੋਵਿੰਦ ਚੋਦ । ਬੈਠੇ ਤਖਤ ਅਕਾਲ' ਬਿਲੋਦ॥ ੩੨॥ ਬਡੋ ਕ੍ਟੇਬ ਭਯੋ ਜਿਨ ਕੇਰ । ਸੁਤ ਪੋਤਾ ਸਨਬੈਂਧ ਬਡੇਰ। ਸਭਿ ਮਹਿੰ ਬਰਤਹਿਂ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਇ । ਜਿਮ ਅਰਬਿੰਦ ਨ ਜਲ ਲਿਪਤਾਇ॥ 3੩॥ 
ਹਰਖ ਸ਼ੋਕ ਉਪਜਹਿ ਬਹੁ ਬਾਰ'।ਮਿਟਹਿ ਸੁ ਕਿਮ ਜੁ ਵਧਯੋ ਪਰਵਾਹਗਦੁਖ ਸੁਖ ਸਦਾ ਸੈਗ ਹੀ ਰਹੈ' । ਕਬਿ ਪ੍ਰਿਯ ਕਬਿ ਅੱਪ੍ਰਿਯ' ਹੁਇ ਚਹੈਂ॥੩੪॥ 
ਇਸ ਤੇ ਹਰਖ ਸ਼ੋਕ ਉਪਜੋਤੇ । ਰਾਗ ਦਰੌਖ ਕੋ ਬਹੁਰ ਬਧੈਤੇ । ਤਿਨ ਤੇ ਉਪਜਹਿ ਬ੍ਰਿੰਦ ਬਿਕਾਰਾ । ਵਸੇ ਸਕਲ ਹੀ ਜੀਵ ਸੈਸਾਰ॥ ੩੫॥ ਸਭਿ 
ਕੌ ਮੂਲ ਲਖਹੁ ਤਨਹੈਤਾ । ਪੁਨ ਮਮਤਾ ਇਸ ਤੇ ਉਪਜੌਤ' । ਇਤ ਤੇ£ ਆਰੀ ਉਤਪ/ਤ ਜਾਨਹੁ । ਰਾਗ ਦਖ ਆਦਿਕ ਜੋ ਮਾਨਹੁ ॥ ੩੬॥ ਸੋ 
ਹੈਤਾ ਮਮਤਾ ਬਡ ਦੋਈ । ਗੁਰ ਕੈ ਤੀਨ ਕਾਲ ਨਹਿ ਹੋਈ। ਜਹਿ ਕਾਰਨ ਕੌ ਲੈਸ਼ ਨ ਜਾਨਿ ।ਕਜੋਂ ਕਾਰਜ ਉਪਜਹਿ ਤਿਸ ਬਾਨ॥੩੭॥ ਜਿਸ 
ਧਰਨੀ ਮਹਿ ਬੀਰਜ" ਬੋਵਹੁਦਲ ਫਲ ਸਹਤ ਤਹਾਂ ਤਰ ਜੋਵਹੁ=।ਜਿਸ 
ਅਵਿਨੀ ਮਹਿ ਬੀਜ ਨ ਪਰਯੈਂ। ਕਯੋਂ ਦਲ ਫਲ ਜੁਤਿ ਹੁਇ ਤਰ ਹਰਯੋ॥ 
੩੮॥ ਸਦਾ ਏਕ ਰਸ ਮਹਿ ਬ੍ਰਿਤਿ ਰਹੋ । ਉਥਿਤਿ ਨ? ਕਬਹੁੰ; ਸਮਾਧੀ 
ਅਹੈ। ਨਿਸ ਦਿਨ ਜੋ ਬਿਚਰਹਿ ਬਹੁ ਬਾਰੀ'। ਪੋਸ਼ਿਸ਼ ਸ਼ੁਸ਼ਕ' ਰਾਖ ਕਰਿ 
ਸਾਰੀ ॥੩੯॥ ਅੰਜਨ ਕੋਸ਼ਟ" ਬਸਿਬੋ ਹੁਵੇ ।ਬਸਤੁਰ ਸ਼ਕਾਮਤਾ ਕਬਹੂੰ ਨ 
ਛੁਵੈ । ਗ੍ਰਿਹਸਤ ਬਿਥੇ ਦਿਨ ਰੈਨ ਗੁਜ਼ਾਰਨਿ । ਹਰ੫ ਸ਼ੋਕ ਕੇ ਬਹੁ ਜਹਿਂ 
ਕਾਰਨਿ ॥ ੪੦॥ ਸੋ ਨਹਿ ਹੋਨਿ ਦੇਤਿ ਮਨ ਮਾਂਹੀਗੁਰੁ ਬਿਨ ਆਨਿ ਪਿਖੋ ਇਹ ਨਾਂਹੀ"। ਜਿਸ ਪਰ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਹ ਦੇ' ਸੀਖਾ । ਤਿਸ ਹੂੰ ਅਸ ਕੌਤਕ 
ਉਰ ਦੀਖਾਂ ॥੪੧ ॥ ਯਾਂਤੇ ਸਦਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸ਼ਰਨੀ । ਪਰੇ ਰਹੋ ਸ਼ਰਧਾ ਉਰ ਧਰਨੀ । ਜਥਹਿ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਿ ਦੇਖਹਿੰਮਨ ਬਿਕਾਰ ਹਰਿ ਦੇਹਿੰਦ 
“ਦੇਵੇਂ ਧਰ ਲਈਆਂ ਹਨ:-। “ਬਹੁਤ ਵੇਰ । “ਦੁਖਦਾਈ । ਇਸ ਤੋਂ । ਬੀਜ / ੬ਦੇਖੇਗੇ । “ਉਥ।ਨ ਲਹੀਂ' ਹੂੰਦੀ । ਦਬਹੁੰਤੇ ਜਲ ( ਵਿਚ ) । €ਸੁੱਕੀ । "“ਸੁਰਮੇ ( ਕਾਲਖ ) ਦੇ ਕੋਠੇ ( ਵਿਚ /1 "ਬਿਨਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ( ਕਿਸੇ) ਹੋਰ ਦੀ ਇਹ ( ਦਸ਼ਾ) ਨਹੀਂ' ਇੱਸਦੀ 1 ਰ੍ "ਦਰ ਕਰ ਦੇਵਨਗੇ । 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੂਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੩੦੩੬ ? ਫਸਸ ੬ । ਅੱਸੂ ੫੯, 

ਅਸੇਖਹਿ ॥ ੪੨॥ ਭਗਤਿ ਗਕਾਨ ਕੌ ਦੇ' ਉਪਜਾਇ।ਜਿਸ ਤੇ ਪਰਮ 

ਮੁਕਤਿ ਕੋ ਪਾਇਜਿਸ ਗੁਰ ਨੇ ਕਈ ਕੋਟ ਉਧਾਰੇ।ੋ ਗਰ ਹੋਹਿ ਸਹਾਇ 

ਹਮਾਰ॥੪੩॥ ਝੌਪਈ॥ ਜੋ ਇਹ ਕਬਾ ਸੁਨੰ ਮਨਿ ਲਾਇ । ਜਨਮ ਮਰਨ 

ਸੈਕਟ ਮਿਟ ਜਾਇ । ਜੋ ਗੁਰ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਮਹਾਨ । ਸੋਉ ਕਰਤਿ ਭਵ 

ਮਹਿੰ ਕੱਲਯਾਨ ॥ ੪੪ ॥ ਸੱਤਿਨਾਮ ਸਿਮਰਿ ਦਿਨ ਚੈਨ । ਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ 

ਤਨ ਉਪਜਹਿ ਚੈਨ । ਸਿੱਖੀ ਪਦ ਨਿਜ ਧਾਰਨ ਕੀਨਿ । ਅਤਿਸ਼ੈ ਪਰਮ 

ਮੁਕਤਿ ਤਿਸ ਲੀਨਿ1 ॥ ੬੫ । ਦਿਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੁ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਿੰਥੇ ਖਸ਼ਟਮ ਰਾਸੇ ਕਵਿ ਸੇਤੋਖ ਸਿੱਘ 

ਭਾਖਾਯਾਂ ਵਿਰਚਤਾਯਾਂ “ਮਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰੋਬਿੰਦ ਦੁਸ਼ਟ ਦਮਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਰੋਬਿੱਦ ਪੁਰਾ ਬਨਾਵਨ ਐ ਸ੍ਰੀ ਅਟੱਲਰਾਇ _ਕੀ 

ਚੜ੍ਹਾਈ ਐ ਸਿਖਾਂ ਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ 'ਦੇਵਨ ਅਰ ਸੁਧਾਸਰ ਮੈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਇਤਤਾਦਿਕ' ਪ੍ਰਮੇਗ _ਬਰਨਨੰ ਨਾਮ ਏਕ ਊਨ 

ਸਸ਼ਟੀ ਅੰਸੂ[ ॥ ੫੯॥ 

ਛੇਵੀਂ ਰਾਸ ਸੈਪੂਰਣ ਹੋਈ ॥ 

॥===੦੨==੩ 

੨ਮਨ ਲਾਇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਧਿਆਨ ਅੰਦਰ ਵਸਾਵੇ; ਗੁਰੂ ਦਾਂ 

ਹੁਕਮ ਤੇ ਨਾਮ ਕਮਾਵੇ; ਹਉਮੈਂ _ਦਾਂ ਤਿਆਗ ਕਰੇ । ਅੰਕ ੪੩ ਤਕ ਇਹ ਸਾਰਾ 

ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ; ਕਬਾ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰ ਪਿਆਰ ਵਿਚ ਘਫੇ ਤੇ ਇਹ ਕਮਾਈ 

ਕਰੇ, ਸੋ ਜ਼ਰੂਰ ਭਵਜਲ ਤਰੇ । ਕਵਿ ਜੀ ਅਗਲੀਆਂ _ਛੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਵਿਚ ਇਹੇ 

ਗੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ । 
(ਲਿਖਤੀ ਨੁਸਥਿਆੰ ਵਿਚ ੪੪੧ %੫ ਦੀਆੰ ਚੌਪਈਆਂ ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਨਹੀਂ 

ਆਈਆਂ । ਓਥੇ ਰਾਸ ਅੰਕ ੪੩ ਤੇ ਸਮਾਪਤ ਹੇ ਜੰਦੀ ਹੈ। ਚੌਪਈ ਚਲ ਰਹੀ ਸੀ ਅੰਕ 

੪੩ ਦੇ ਬਾਦ ਫੇਰ “ਚੌਪਈ? ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੌੜ ਨਗੀਂ ਸੀ। ਕਵਿਤਾ ਬੀ ਕਵੀ ਜੀ ਵਰਗੀ 

ਨਹੀ ਲਗਦੀ । 
ਇਤਿ ਤੋਂ ਔਤੂ ਭਕ ਸਾਰਾ ਪਾਠ ਲਿਖਤੀ ਨੁਸਖਿਆਂ ਵਿਖੇ ਹੂਬਹੂ ਦੇਖਣ 

ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ); ਢਰਕ ਨਾਲ ਮਿਲਵਾਂ ਹੈ ।- 



3. ਰਾਸ ਸੱਭਵੀ' ਚੱਲੀ £ 
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੧ ਓ ਸਤਿਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ 

ਸਾ 
ਕ ਓ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਵੜੇ 
ਅਥ ਸਪਤਮਿ ਰਾਸਿ ਕਥਨੰ ॥ 

ਅੰਸੂ ੧. [ਮੰਗਲ । ਸੂਰਜ ਮੱਲ ਦੀ ਸਗਾਈ]। 

੧. ਇਸ਼੍ਹ ਦੇਵ-ਸ੍ਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰ੦-ਮੰਗਲ । 
ਵਹਾ ॥ ਮਾਯ' ਸੋਂ ਸਵਲ ਜੁ ਭਯੋ ਜਿਭਿ ਕਿਤਿ ਬਯਾਪਿ ਸਮਾਨ । 

ਸਾਰ ਅਸਾਰ ਸੈਸਾਰ ਕਰਿ ਸਚਿਦਾਨੌਦ ਮਹਾਨ ॥੧॥ 
ਮਾਯਾਸਵਲ=ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲਾ । 
ਜਿਤਿ ਕਿਤਿ-ਜਹਾਂ ਕਹ) ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ । 
ਸਾਰ ਅਸਾਰ=ਸੇਂਤ ਅਸੇਂਤ; ਆਤਮ ਜਗਤ । ਸਾਰ ਅਸਾਰ ਦੇ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਜੋ 

ਆਪ ਅਰਥ ਲਿਖੇ ਹਨ ਓਹ ਏਹ ਹਨ “ਜਗਤ ਅਸਾਰ ਕੂਰ ਸਭਿ 
ਜਾਨਾਂ । ਸਾਚ ਆਤਮਾਂ ਸਾਰ ਪਛਾਨ? (ਕ੩ ੬ ਅੱਸੂ ੩ ਅੰਕ ੩੦) । 

ਅਰਬੋ-ਇਸ _ਦੇਹੇ ਦਾ ਅਨਵਯ ਨਉ ਹੈੰਦਾ ਹੈ:-ਜਿਤ ਕਿਤ ਬਜਾਪ ਸਮਾਨ ਜੁ 
ਸੇਂਚਿਦਾਨੰਦ ਮਹਨ; ਸੋ_ਮਾਯਾ ਸਵਲ ਭਯੋ (ਅਰ ਮਾਯਾ ਸਵਲ ਹੋਕੇ) ਸਾਰ 
ਅਸਾਰ ਸੈਸਾਰ ਕਰਿ । ਅਰਥ ਨੈਉੱ' ਲਗੇਗਾ:- 
ਜੋ ਜਿਥੇ ਕਿਥੇ (ਸਮਾਨ=) ਇਕੋ ਜੇਹਾ ਵਿਆਪਕ ਸੱਚਿਦਾਨੰਦ ਮਹਾਨ ਹੈ ਉਸ ਲੈ 
ਮਾਯਾ (ਨਾਮਕ ਨਿਜ) ਸ਼ਕਤੀ ਸਹਿਤ ਹੋਕੇ (ਸਾਰ=) ਆਤਮਾ (ਅਰ ਅਸਾਰ&) 
ਪੰਜ ਭੌਤਕ ਜਗਤ ਨੂੰ ਰਚਿਆ ਹੈ । 

ਗਾਵੇਂ-ਆਤਮਾ ਵਿਚ “ਅਸਤੀ ਭਾਂਤੀ ਪ੍ਰੇਯਤਾ” ਪਰਮ=ਮਾਂ ਦੀ ਹੈ ਅਰ ਜਗਤ ਵਿਚ 
“ਨਾਮੁ ਰ੍ਹੇਪਤਾ” ਮਾਯਾਂ ਦੀ ਹੈ । ਦੁਹਾਂ ਦੇ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਸੈਸਾਰ ਬਣਿਆਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ । 
ਹੋਰ ਅਰਬ-ਜਿਥੇ ਕਿਥੇ ਸਮਾਨ ਵਿਆਪਕ ਸੇਚਿਦਾਨੰਦ ਮਰਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਯਾ 
ਸ਼ਕਤੀ ਦਵਾਰਾ (ਸਾਰ ਅਸਾਰ ਮੈਸਾਰ=) ਸੋਂਤਿ ਅਸੱਤਿ ਤੋਂ ਵਿਲੱਖਣ (ਅਨਿਰਵਚਨੀਯ)ਜਗਭ 
ਉਤਪੰਨ ਕੀਤ। ਹੈ । ਜੈ ਸਾਰ ਅਸਾਰ ਦਾ ਔਰਥ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੇ ਬਿਖ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 
ਬਫਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਗਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਅਰ ਬਿਖ ਰੂੰਪ ਕੀਤਾ ਹੈ 1 

ਚਿਰ ਪ੍ਰਾਥਠ ਟ੍ਰਸਖੇ ਵਿਚ ਪਾਠ 'ਸੇ"' ਹੈ, ਤੋਦ ਅਰਥ ਥਰ੍ਗਾ:=ਮਾਯਾ ਨਾਲ ਜੇ ਸਬਕ ਹੋਢ੍ਿਆ ਰੈ । 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪੂ੩੫ ਸੂਰਜ । ( ੩8੩੮ ) ਰਾਸਿ 7। ਅੱਸੂ ੧. 

੨. 'ਕਵਿ-ਸੈਕੇਤ' ਮਰ੍ਯਾਦਾ ਦਾ ਮੰਗਲ। 
ਸਦਾ ਸਾਰਦਾ ਸਾਰ ਦਾ ਸਾਰਦ ਚੈਦ ਮਨਿੰਦਦਂ 
ਪਾਰਦ ਬਰਨੀ ਪਾਰ ਦ' ਬਿਘਨ ਬਿਨਾਸ਼ਨ] ਬ੍ਰਿੰਦ ॥੨॥ 

[ ਸਰਦਾ=ਸਰਸ਼੍ਹਤੀ । | 
ਸਾਰ ਦਾ=ਵਿੱਦਜ _ਵਿੱਗਜਾਨ _ਆਦਿ ਦੇ ਤੱਤ ਦੀ ਦਾਤੀ । | 

[ਸਾਰ=ਭੇਤ, ਸੂਬ] । ਹੀ 
ਸਾਰਦ=[ਸਾਰ=ਐਮ੍ਰਿਤ । ਦ=ਦਾਤਾ] ਐਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਦਾਤਾ । ਚੋਦ ਨੂੰ 

ਫਲ _ਬੂਟੀਆੰ ਵਿਚ ਅਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਦਾਤਾ ਮੰਨਿਆਂ ਹੈ । 
(ਅ) ਸਰਦ ਰੁਤ ਦਾ । ਖਰਦ=ਖੇਚਾ£ 

ਬਰਨੀ=ਕਿਹ' ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਅ) ਰੈਗ ਵਰਗੀ । | 

ਪਾਰ ਦਾ=ੰਪਾਰ?ਦਾ _। _ਪਾਰ=ਸੈਸ: _ਪ੍ਹੀ! ਧਾਤੂ _ ਤੋਂ ਪਾਰੁ 
ਬਣਦਾ ਹੈ, ਅਰਥ ਹੈ _ਭਰਪੁਰਤਾ; ਖੁਸ਼ੀ !__ ਦਾ=ਦਾਤਾ 1] 

ਜੋ (ਸਰੀਰ ਦੇ ਸੈਕਟ ਹਰਕੇ) ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ । ( ਅ) ਪਾਰ ਦੀ 
ਦਾਤੀ, ਸਰਸੂਤੀ ਜੋ ਵਿਦਯਾ ਵਿੱਗਯਾਨ ਆਦਿ ਦੇ ਉਰਾਰ ਪਾਰ 
(ਸੈਪੂਰਣਤਾ) ਦੀ ਦਾਤੀ ਹੈ । 3 

ਰਬ-ਦਦ੍ਮਾਂ ਜਿਵੇਂ (ਬੂਟੀਆ) ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ (ਤਿਵੇਂ) ਸਾਰਾ ਸਦਾ (ਵਿੱਦਸਾ 
ਵਿੱਗਯਾਨ ਆਦਿ ਦ) ਤੇਤ੍ ਦੀ ਦਾਤੀ ਹੈ । ਜਿਵੇਂ ਪਾਰ (ਸਰੀਰਕ #ਕਟ ਹਰਕੇ) ਖੁਸ਼ੀ 
ਦਾ ਦਾਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਤਿਵੇ' ਸਰਸੂਤੀ ਸਾਹਿੱਤਯ ਦੇ) ਸਾਰੇ ਵਿਪਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਕੇ 
(ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਦਾਤੀ ਹੈ) । 

ਹੋਰ ਅਰ ਥ-ਸਰਸਹੂਤੀ ਸਦਾ ਸਾਰ ਦੀ ਦਾਤੀ ਹੈ । ( ਤੇ ਸੁਭਾਵ ਉਸ ਦਾ ) ਸਰਦ ਰਿਤੂ ਦੇ 
ਚੈਦ੍ਰਮਾਂ ਵਰਗਾ (ਸੀਤਲ) ਹੈ । ਉਹ ਪਾਰੇ ਦੇ ਰੌਗ ਵਰਗੀ (ਉੱਜਲ) ਹੈ । (ਵਿੱਦਜਾ ਵਿਗਯਾਨ 
`ਦੇ ਉਰ) ਪਾਰ ਦ ਦਾਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਘਨਾਂ ਦੇ ਦੂਰ ਕਰਨੇ ਵਾਲੀ ਹੈ । 
ਕਵ-“ਪਾਰਦ ਬਰਨ? ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਰੈਗ ਦੀ ਉੱਜਲਤਾ ਯਾ ਉਸ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਕਿ ਰੂਪ ਦੀ 
ਸੁੰਦਰਤਾ ਦਾ ਰੂਪਕ ਵਰਣਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਹ ਇਸ ਕਰਕੇ “ਸਾਰਦ ਚੈਦ ਮਨਿੰਦ ਵਿਚ ਸੁਭਾਵ 
ਦੀ ਸੀਤਲਤਾ ਭਾਵ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਏ । 

੩ ਇਸ਼੍ਰ ਗੁਰੂ=ਸ਼ੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦ-ਮੰਗਲ । 
ਚਿੱਤ੍ਰਪਦਾ ਛੈਦ ॥ ਪਾਰ ਪਰੇ-ਜਗ ਸਾਗਰ ਤੇ ਉਰ ਤੇ ਪਰਦਾ ਕ੍ਰਮ ਕੌ ਸਭਿ 
ਪਾਰਿ । ਪਾਰਦ ਕੇ ਸਮ ਜੋ ਮਨ ਚੈਚਲ ਤਾਂ ਮਹਿੰ ਮੂਲ ਬਿਕਾਰ ਉਪਾਰਿ/ 

#ਪ=ਸਰਦ ਚੰਦ ਮਾਨਿੰਦ। 1ਪਾਨ-ਬਿਸਾਲਨਿ=ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ-ਸੱਲਨਘ 
ਨਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ । 

ਸਿ -==ਲਲਕ ਲਗਨ ਅਣ ਅਲ ਆ ਅਲਕਾ 



ਸਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੩੪੦੩੯) ਰਾਸਿ ੭। ਅੰਸੂ੧. 

ਪਾਰਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੋ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜੇ ਸ਼ਰਨਾਂਗਤ ਕੇ 'ਪ੍ਤਿਪਾਰਿ । 
ਪਾਰਸ ਜਜੇ' ਛੁਇ ਜਾਤਿ ਜਿਨੌ ਸਮ ਲੌਹ ਜੂ ਕੌਚਨ ਹੋਇ ਅਪਾਰਿ ॥ ੩॥ 

[ ਪਾਰ ਪਰੇ=ਪਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਪਾਰਿ=ਪਾੜਕੇ । 
[ ਜੇ ਮਨਚੈਚਲ=ਦੋ ਮਨ ਕਿ ਦੈਚਲ ਟਨ । ( ਅ ) ਜੋ ਚੈਚਲ ਮਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। | 

ਮੁਲ ਬਿਕਾਰ=ਅਸਲ ਵਿਕਾਰ । (ਅ) ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ । | 
( ਏ) ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੂਲ 1 

[ ਪਾਰਨ=ਪਾਲਣਾ । _ਸ਼ਰਨਾਗਤਿ=ਸ਼ਰਨ ਆਏ ਹੋਏ, ਦਾਸ) ਸਿੱਖ । | 
ਅਪਾਰ=ਪਾਰ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ । 3 

ਐਰਬੋ-੩. ( ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ) ਗੁਰ ਨਾਨਕ ( ਦੇਫ ਜੀ ) ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕਰੋ ਜੋ 
ਸ਼ਰਨਾਗਤਾੰ ਦੀ ਪੂਤਿਪਾਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ੨. ( ਜਿਨ੍ਹਂ ਨੇ ਸ਼ਰਨਾਗਤਾਂ ਦੇ ) 
ਪਾਰੇ ਵਤ ਦੈਚਲ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਮੂਲ ਵਿਕਾਰ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਫ 
ਸੁੱਟਿਆ । ੧. ( ਐਸੇ ਸ਼ਰਨਾਗਤ ) ਸੈਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋਂ ਗਏ ਦਿਲ ਤੋਂ ਭਰਮ 
ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰਦਾ ਪਾੜਕੇ । ਬੇ. ਪਾਰਸ ( ਤੂਪ ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਜੀ) ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਛੁਹ ਜਾੰਦੇ 
ਹਨ ਉਹ (ਚਾਹੋ) ਲੋਹੇ ਵਰਗੇ ਹੋਣ; ਸੋਨੇ ਵਰਗੇ ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ; ( ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਦਾ ) 
ਪਾਰ ਰੀ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ । 

੪. ਇਸ਼੍ਹ ਗੁਰੂ-ਸ਼ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ-।ੰਗਲ | 

ਦੋਹਰਾ ॥ ਬੈਦ ਨ ਪਰਹਿ ਸਬੰਧ ਹੁਇ” ਸਰੀ ਅੰਗਦ ਪਦ ਬੈਦਿ । 
ਬੈਦਿ ਹਾਥ ਸ਼ਰਨੀ ਪਰੇ ਬਿਘਨ ਬਿਨਾਸ਼ਨ ਬ੍ਰਿੰਦ॥ ੪ ॥ 

ਅਰਥ=ਸੇ' (ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ) ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ( ਜਿਨ੍ਹ 
ਨਾਲ ਸਿੱਖੀ ਭਾਵਨਾਂ ਦਾ) ਸਥੈਧ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ( ਕੋਈ ) ਬਂਦ ( ਕੋਦ ) ਨਹੌਂ' ਪੈਂਦੀ, 
(ਹੀ) ਜੋ (ਬੀ) ਹੱਥ ਬੈਨ ਕੇ ਸ਼ਰਨ ਆ ਪਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਘਨ ਵਿਨਾਸ਼ 
ਹੋਏ ਹਨ । 

੫. ਇਸ਼੍ਰ ਗੁਰੂੰ=ਮ਼ ਗੁਰੂ ਅਮਰ ਦਾਸ ਜੀ ਦ=ਮੰਗਲੁ । 
ਪਰਮ ਬਿੱਧ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰ ਜੀ ਪਰਮ ਉਦਾਰ ਸਦੀਵ । 
ਪਰਮ ਬਖਸ਼ ਕਰਿ ਸੇਵਕਨਿ, ਪਰਮ ਉਧਾਰਕ ਥੀਵ॥੫॥ 

[ ਪਰਮ=ਵੱਡੀ । ਪਰਮ ਬ੍ਰਿੱਧ=ਵਡੀ ਬ੍ਰਿਧ (ਅਵਸਥਾ ਵਾਲੋ)। 
੧ ਪਰਮ=ਮੇੱਥੀ; ਉਤਕਿ਼ । ਪਰਮ=ਮੁਕਤੀ । ਪਰਮਗਤੀ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ । 6 

%੫:=ਬੈਦਨ ਕਰੇ ਨਿਸਧ ਹੋਇ=(ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ) ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਬੈਧਨਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ 
`ਹੈ ਜਾਈਦਾ ਹੈ । . 



ਰੋ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੩੦੪੦) ਰਾਸਿ 7। ਸੌਸੂ ੧, 

| ਪਰਮ=ਹੱਂਦ ਤੋਂ ਵਧੀਕ, ਭਾਵ ਬੇਅੰਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ । | 
੧ ਉਧਾਰਕ=ਉਧਾਰਨ ਵਾਲੇ । ] 

ਅਰਬ-ਬਭੀ ਬਿਰਧ (ਅਵਸਬਾ ਵਾਲ) ਸ਼ਰੀ (ਗੁਰੂ) ਅਮਰ (ਦੇਵ ਜੀ) ਸਦੀਵ ਹੀ 

ਉਦਾਰ ਹਨ, (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪਣੇ) ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਗਤੀ ਬਖਸ਼ੀ (ਤੇ ਅਗੋਂ 
ਬਖਸ਼ਸ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋਕੇ) ਅਨੇਕਾਂ ਦੇ ਉਧਾਰ ਕਰਤਾ ਹੋਏ ਹਨ 1 

੬. ਇਸ਼੍ ਗੁਰੂ=ਮੂੰ ਹਰ; ਰਮਦਸ ਜੀ ਵ=ਮੰਗਲ । 

ਰਾਮਦਾਸ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾਸਨ _ ਤਾਸ ਬਿਨਾਸ਼ਿ । 

ਨਿਜ ਪਰ ਜਨ ਬਿੱਸ੍ਹਾਸ ਲਖਿ ਬਖਸ਼ਤਿ ਹੈ' ਸੁਖਰਾਸ ॥੬॥ 
ਅਰੋਬੋ-ਸ਼੍ਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ (ਜੀ ਆਪਣੇ) ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਤਰ ਦੂਰ ਕਰਨਹਾਰ ਹਨ, ਆਪਣੇ 

ਉਪਰ ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਾਣਕੇ (ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੰ) ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਪੁੰਜ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹਨ । 

2, ਇਸ਼੍ਹ ਗੁਰੂ-ਥੌ ਗੁ ਅਰਜਨ ਦਵ ਜੀ ਦਾ-ਮੰਗਲ । 

ਭਾਰੀ ਉਪਕਾਰੀ ਸਦਾ, ਧ੍ਰਿਤ _ਧਾਰੀ; ਗੁਨਖਾਨ । 
ਸ਼ੀ ਅਰਜਨ ਪਦ ਪਦਮ ਕੋ ਨਮੋ ਜੋਰਿ ਜੁਗ ਪਾਨ ॥੭॥ 

ਅਰਬੋ-ਸ਼੍ਰ (ਗੁਨ) ਅਰਜਨ (ਦੇਵ ਜੀ) ਸਦ ਹੀ ਭਾਰੇ ਉਪਕਾਰੀ_ ਹਨ, ਧੀਰਜ ਦੇ ਬਾਰਲ 
ਵਾਈ ਤੋ ਠਂ ਦੀ ਆਨ ਹਨ; ਨੂੰ ਚਰਨ ਕਵਲ ਨੂੰ ਵੇਂ ਹੱਥ ਰਗ (ਛੀ) 
ਨਮਸਕਾਰ 

ਗਾਵ-ਇਥੇ ਜੇ ਨਮਸਕਾਰ ਆਈ ਹੈ ਇਹੇ ਭਾਵ ਪਿਛਲੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗ 
ਬਿਢ ਲੋਣਾ ਚਾਹੀਏ । 

੮. ਇਸ਼੍ਹ ਗੁਰੂ- ਰੁ ਘਰ ਰੌਬਿੰਦ ਜੀ ਦ--ਮੰਗਲ। 

ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੁ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਚੋਦ ਮਨਿੰਦ ਬਲਿੰਦ । 
ਦਾਸਨ ̀ ਕੁਮਦ ਅਨੰਦ ਦਾ ਸ਼ੱਤ ਬ੍ਰੰਦ ਅਰਬਿੰਦ ॥ ੮ ॥ 

[ ਬਲਿੰਦ=ਬਿਲੈਦ=ਉੱਚੇ [ਢਾ੭ ਬਥੰਦ] 7 
ਕੁਮਦ=ਕਮੀਆਂ) ਜੋ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੈਦ ਦੀ ਢਾਂਦਨੀ ਵਿਚ €ਫਦੀਆਂ ਹਨ । 
ਅਰਬਿੰਦ=ਕਵਲ; ਜੋ ਦਿਨੇ ਖਿੜਦੇ ਹਨ । 
ਕਤ ਵਾਲੇ [ ਸੈਸ: ਪਦ ਸ਼ਤ ਬਣਦਾ ਹੈ ਸ਼ਦ ਧਾਤੂ ਤੋਂ । 

7 ਸ਼ਦ=ਮੁਰਝਾ ਜਾਣਾ । ]( ਅ) ਵੇਰ) । 

ਅਔਰਬੋ-ਉੱਦੇ ਸ੍ਰੀ ,( ਸਤਿਗੁਰੂ ) ਗੁਰੂ ਹਰਿਨੋਵਿੰਦ ਜੀ ਦੈਦ੍ਮਾਂ ਵੜ ਹਨ; ਵੱ 

ਮੁਛੀ 
ਓਹ 



ਸ਼] ਗੁਰ ਪੁਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੩੦੪੧) ਰਾਸਿ ੭। ਅੰਜੂ ੧. 

(ਰੂਪੀ) ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਅਨੰਦ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ( ਤੇ ) ਸਰੇ ( ਸ਼ਝਆਂ ਰੂਪੀ ) ਕਵਲਾਂ ਨੂੰ 
੧) ੨4 

ਰਿ 
ਸ਼ੀ ਵਿ ਰਾਇ ਸੁ _ਹਰਡਿ ਹੈ ਦਾਸਨ ਕੇ ਦੁਖ ਜਾਂਲ । 
ਹਰ ਇੱਛਾ ਕੋ ਦੇਤਿ ਹੈਂ, ਹਰਿ ਜਯੋ' ਹੋਇ ਦਿਆਲ ॥ ੯॥ 
ਹਰਤਿ ਹੈਂਛਨਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ । ੧ 
ਹਰ=ਸਾਰੀਆਂ । (ਅ) ਨਾਸ਼; ਦੂਰ ਕਰਨਾ ! ਨੋ 

੧ ਹਰਿ=ਪਰਸੇਸ਼੍ਰ, ਪਰਮਾਂਤਮਾ । 3] 

ਅਰਬੋ-ਸ਼ੋ (ਗੁਰੂ) ਹਰਿ ਰਾਇ ਜੀ (ਆਪਵੇ) ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਚੂਖਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰੰਦੇ ਹਨ 
(ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ) ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਮਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮ਼ਮਾਂ ਵਭ ਦਿਆਲੂ ਹੋਕੇ (ਪੂਰੀਆਂ 
ਕਰ) ਦਿੰਦੇ ਹਨ । (ਅਬਵਾ ਇਛਿਆ ਨੂੰ ਹਰ ਦੇਂਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਨਿਰਵਾਸ ਕਰਕੇ 
ਸਦਗਤੀ ਦੇਂਦੇ ਹਨ) । 
੧੦. ਇਸ੍ਹ ਗੁਰੁ-ਬੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਕਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦਾ-ਮੰਗੁਲ| । 

ਸ਼੍ਰ ਸਤਿਗੁਰੁ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ! ਦਿਹੁ ਗੁਰਮਤਿ ਉਪਜਾਇ ॥ 
ਉਰ ਬਿਕਾਰ ਕਉ ਪਰਿਹਰਹੁ ਸੱਤਿਨਾਮ ਲਿਵਲਇ ॥ ੧੦॥ 

ਅਰਬ-।ਹ) ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀਓ ! ਗੁਰਮਤਿ ਉਪਜਾ ਦਿਓ ਤੇ ( ਮੇਰੇ ) ਹਿਰੰਦੇ 
ਵਿਚੋਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਸੌਤਿਨਾਮ (ਵਿਖੇ ਮੇਰੀ) ਲਿਵ ਲਗਾ ਦਿਓ । 

੧੧, ਇਸ਼੍ਹ ਗੁਰੂ-ੀ ਗਰੁ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ-ਮੰਗਲਨ । 
ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ 'ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਪਰਮ ਬਹਾਦੁਰ ਧੀਰ । 
ਸਾਦਰ ਪਰਉਪਕਾਰ ਹਿਤ ਤ੍ਰ ਸਮ ਦੀਓ ਸਰੀਰ ॥੨੧॥ 

#ਛਾਪੇ ਦੇ ਇਕ ਨੁਸਖੇ ਵਿਚ ਤੇ ਤ੍ਰੈ ਲਿਖਤੀ ਨੁਸਖਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦੋਹਰੇ ਦੀ ਬੰ 
ਐਉਂ ਪਾਠਾਂਤ੍ਰ ਹਨ । 

ਇਕ ਛਾਪੇ ਦੇ ਵਿਖੋ:-- ਉਤਪਤਿ ਪਾਲਨ ਲਯੋ ਕਰਤਿ ਸਤਿ ਚਿਤ ਅਨੰਦ ਸੁਭਾਇ । 
ਸੇ ਸਰੂਪ ਧਰਿ ਅਵਤਰੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਹਰਿ ਰਾਇ । 

ਦੇ ਲਿਖਤੀਆਂ ਵਿਖੇ:-ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਹਰਿ ਗਇ ਜੀ ਧਜਾਇ ਥਜਾਇ ਸੁਖ ਪਾਇ । 
ਕਰਹਿ ਸਦਾ ਕੱਲਜਣ ਕੇ ਜਹਿ ਕਹਿ ਹੋਇ ਸਹਾਇ । 

ਇਕ ਹੋਰ ਲਿਖਤ ਨੁਸਖੇ ਵਿਖੇ=-ਸ਼ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਹਰਿ ਰਾਇ ਜੀ ਦੇਹ ਕੁਮੱਤਿ ਨਸਾਇ । 
ਨਿਜ ਦਾਸਨ ਪਰ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰ ਲੇਹੁ ਸੁਮੌਂਤਿ ਉਪਾਇ । 



ਸ਼੍ਰ ਗੁਰ ਪੁਤਾਪ ਸੂਰਜੇ। _ (੩੦੪੨) ਰਾਸਿ ?। ਅੱਸੂ ੧. 

1 ਸਦਰ=ਆਦਰ ਸਹਿਤ । ਸਤਿਕਾਰ ਵਾਲ) ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਗ । ] 
ਅਰਥੋ-ਸ੍ਹੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਬੜੇ ਬਹਾਦੁਰ ਤੇ ਧੀਰਜੀ (ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ) ਪਰਉਪਕਾਰ 

ਵਾਸੰਤੇ (ਆਪਣੇ) ਆਦਰ ਯੋਗ ਸ਼ਰੀਰ ਨੂੰ(ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ) ਭਿ੍ਿਣ ਵਤ ਦੇ ਦਿੱਤਾ । 
੨ ੩੨੩ ਗਾਵ-ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਦੇਬੇ ਆਦਰ ਯੋਗ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਣਵਤ ਦੇ ਦੇਣ ਵਿਚ ਕਟਾਖਜ 

ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ । ਲੇ 
੧੨. ਇਸ਼੍ਹ ਗੁਰੂ=ਸ਼ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ-ਮੰਗਲ । 

ਕਬਿੱਤ ॥ ਆਦਿ ਤਿਮਰਲੀਗ ਤੇ ਅਨੇਕ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ ਭਏ ਕੇਤੀ ਕੁਲਿ 
ਬੀਤਿ ਗਈ ਅਮਲ ਚਲ/ਇਕੇ । ਦੇਸ਼ ਤੇ ਬਿਦੇਸ਼ ਚਾਰੋ' ਚੱਕ ਸਭਿ ਨਿਵੇਂ 
ਆਇ ਕਹੂੰ ਨ ਮਵਾਸੀ ਭਟ ਦੀਏ ਬਿਚਲਾਇਕੇ । ਅਨਗਨ ਸੈਨ, ਕੋਸ਼ 
ਦੀਰਘ; ਦਰਗ ਭਾਰੀ, ਰਾਜ ਕੋ ਸਮਾਜ ਕੌਨ ਸਕੈ ਸੁ ਗਿਨਾਇਕੇ । ਸ੍ਰੀ 
ਗੁਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕੇ ਸਰੂਪ ਪੰਥ ਖਾਲਿਸਾਂ ਕੌ ਕੌਨ ਜਾਨੇ ਦੈਂਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹਤੇ 
ਘਪਾਇਕੇ ॥ ੧੨॥ 
(ਆ ਕਸ 

ਹਕੂਮਤ ਕਰਦਿਆਂ । [ਘ:=ਹਕੂਮਤ, ਕੰਮ ਕਾਰ] । ਮਵਾਸੀ=ਆਕੀ । 
ਬਿਚਲਾਇਕੇ=ਚਲ ਵਿਚਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ । ਛੱਕੇ ਛੁਡਾ ਦਿੱਤੇ । 

'ਅਰਬ-ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਮਰ ਲੰਗ ਨੇ ( ਵੇਰ ਓਸ ਦੀ ਕੁਲ ਦੇ ) ਅਨੇਕਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੋਏ ( ਤੇ ) 
ਕਈ ਕੁਲਾਂ ਹਕੂਮਤ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈਆਂ । ਦੇਸ਼ ਤੇ ਬਿਦੇਸ਼ ਚਾਰੇ ਚੇਂਕ ਸਗ 
ਆਕੋ ਨਿਵੇਂ'; ਕਿਤੇ ਬੀ ਕੋਈ ਆਕੀ ਨਾਂ( ਰਿਹਾ; ਸਭ ) ਸਰਮ ਵਿਚਲਾ ਦਿੱਤੇ । 
ਅਣਗਿਣਤ ਸੈਨਾਂ (੩) ਵੜੇ ਖਜ਼ਾਨੇ (ਪਾਸ ਸਨ;) ਭਾਰੀ ਕਿਲ੍ਹਿਆਂ (ਵਾਲੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ 
ਦੈ) ਰਾਜ ਦੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੌਣ ਗਿਣ ਸਕਦਾ ਸੀ । ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ( ਐਡੀ ) 
ਪਾਤਿਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਸਰੀ ਗੁਰੂ ਰੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ (ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ) ਦੇ ਸਰੂਪ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਜੀ 
ਖਪਾ ਦੇਣਗੇ । 

੧੩. ਇਸ੍ਰ ਗੁਰੂ-ਦਸੇਂ ਗੁਰੂ ਸਹਿਬਾਨ ਜੀ ਦ=ਮੁੰਗਲ । 
ਦੋਹਰਾ ॥ ਸਭਿਗੁਰ ਦਸ ਪਤਿਸ਼ਾਹ ਕੇ ਪਦ ਪੰਕਜ ਸੁਖਕੰਦ । 

ਰਚੋਂ ਰਾਸਿ ਅਥਿ ਸਪਤਸੀ ਕਰ ਬੈਦਨ ਕੋ ਬੈਦ ॥ ੮੩॥ 
ਅਰਬ (ਹੀ) ਸਤਿਗੁਰੁ ਦਸਾਂ ਪਿਸ਼ਾਹਾਂ ਦੋ ਸੁਖ ਮੂਲ ਚਰਨਾਂ ਕਵਲਾਂ ਪਰ ( ਦੋਵਾਂ ) ਹੇਬ 

ਜੋੜ ਕੇ 'ਖੋਦਨ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਪਤਮੀ ਰਯ ( ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਰਥ ਦੀ ) 
ਰਚਦਾ ਹਾਂ । 



ਬਰ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਪੂਰਜ। (੩੦੪੩) ਗਾਸਿ ੭ । ਔਹ 4. 

੧੪. ਗੁਰ ਸਿਖ, ਸੈਤ ਮੰਗਲ । 
ਗੁਰ ਸਿਖ ਸੋਤਨ ਲਮੋ ਕਰਿ ਸਭਿ ਕੈ ਚਰਨ ਮਨਾਇ। 
ਉਚਰੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਜਸ ਕੌ ਮਨ ਥਾਂਛੜਿ ਫਲ ਦਾਇ ॥ ੧੪॥ 

ਅਔਰਬੋ-ਗੁਰੂ ( ਜੀ ਦੇ ) ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਚ ੇ ( ਤੇ) ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ 
ਚਰਨ ਮਨਇਕੇ ( ਸ਼ਰਾਂ ) ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਦਾ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਜਸ ਉਚਰਦਾ ਹਾਂ ( ਜੇ ) ਮਨ 
ਇੱਛਤ ਫਲਾਂ ੮ ਦਾਤਾ ਹੈ 

[ਮੰਗਲ ਸਮਾਪਤਿ ਤੇ ਕਥਾ ਦੇ ਆਹੋਭ | ! 
ਚੌਪਈ ॥ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਬੈਠਿ ਕ੍ਰਿਪਾਠ । ਸਿਖ ਸੋਗਤਿ ਕੇ ਕਰਹਿ 
ਨਿਹਾਲ।ਅਨਿਕ ਕਾਮਨਾ ਪਾਇ ਸਿਧਾਹੈ।ਕੌ ਮੁਖ ਸੁੰਦਰ ਨਿਕਟਿ ਨਿਹਾਰੈ” 

॥ ੧੫॥ ਜਨਮ ਪਦਾਰਥ ਕਰਨਿ ਕ੍ਰਿਤਾਰਥ। ਜਿਸਤੇ ਹੋਯ ਸਦਾ ਸ਼ੁਭ 
ਸ੍ਰਾਰਬ। ਸਾਂਈਦਾਸ ਰਹਯੋ ਤਬਿ ਪਾਸ। ਕਗੰਹਿ ਤਾਂਹਿ ਸੋਂ ਬਾਕ ਬਿਲਾਂਸ 

॥ ।੧੬॥ ਦੀਪਮਾਲ ਕੋ ਮੇਲਾ ਆਯੋ । ਜਿਤ ਕਿਤ ਤੇ ਸਿਖ ਗਨ ਉਮਤਾਂਯੋ। 

ਮੁੱਖਰ ਮਸੋਦ ਸੇਗਤਾਂ ਲਯਾਵੈ' । ਦਰਬ ਸੈਚਿ ਗਨ ਆਪ _ਸੁਹਾਵੈ੯ 

॥ ੧੭॥ ਅਟਲਰਾਇ ਕੀ ਸੁਧਿ ਕੋ ਪਾਏ । ਯਾਂਤੇ ਚਲਿ ਆਏ ਸਮੁਦਾਏ। 

ਦਰਬ ਸੈਚਿ ਗਨ ਅਪਰ ਬਿਸਾਲ। । ਪਹੁੰਚੇ ਸਕਲ ਆਇ ਤਿਸ ਕਾਲ! 
॥੧੮॥ ਪੂਰਬ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਢ੍ਗਿ ਜਾਵੈ'। ਅਟਲਰਾਇਿ ਕੇ ਹੇੜੁ ਬੁਲਾਵੈਂ। 

ਪੁਨਹਿ ਉਪਾਇਨ ਕੋ ਅਰਪਾਵੈਂ । ਗੁਰ ੜੇ ਖੁਸ਼ੀ ਬੈਦਿ ਕਰ ਪਾਵੈਂ ॥੧੯॥ 

ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਤਖਤ ਅਕਾਲ ਸੁਹਾਏ । ਧਰਹਿੰ ਉਪਾਇਨ ਜੇ ਸਿਖ ਲਯਾਏ। 
ਅਧਿਕ ਭੀਰ ਚਹੁੰ ਦਿਸ਼ ਮਹਿ ਹੋਵੈ। ਖਰੇ ਹਜ਼ਾਰਹੁੰ ਦਰਸ਼ਨ ਜੋਵੈਂ॥੨੦॥ 

ਮਹਾਂ ਮਸੈਦ ਬ੍ਰੰਦ ਬਿਤਿ ਪਾਸ। ਖਰੋ ਮੋਵਰੇ ਕਰਿ ਅਰਦ'ਸ । ਸੁਕਟਨਿ 

ਕੋ ਬਡੁ ਲਗੋ । ਦਿਵਾਨ । ਬੀਚ ਬਿਰਾਜੀਹੈ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ॥ ੨੧॥ ਚਮਰ 

ਚਾਰ ਸਿਰ ਪਰ ਸ਼ੁਭ ਢਰੈ । ਹੈਸਨ ਕੀ ਸਮਸਰਤਾ ਧਰੈ। ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਆਨ ਜੋ 

ਅਰਪਤਿ ਆਰੀ । ਤਿਸਹਿ ਗਹੈ' ਕਬਿ, ਹੇਰਨਿ ਲਾਗੈਂ॥੨੨॥ ਬਿਧੀਚੈਦ 
ਜੇਠਾਦਿਕ ਔਰ । ੫ਰਵਾਰਤਿ” ਸੋਢੀ ਸਿਰਮੌਗਕਬਿ ਗੁਰਦਾਸ ਸੈਗ ਕਹਿ 

ਬੈਨ । ਕਬਹੁ ਕਰਹਿ ਸੈਗਤਿ ਦਿਸ਼ਿ ਨੌਨ॥ ੨੩॥ਸ੍ਹੀ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਨਿਕਫਿ 

ਸੁਹਾਏ । ਇਕ ਦਿਸ਼ਿ ਸੂਰਜ ਮਲ ਦੁਤ ਪਾਏ । ਅਟਰੈਰਾਇ ਬੈਠੇ ਗੁਰ 

ਡੀਰ। ਆਵਹਿ ਜਾਹਿ ਸੈਗਤਾਂ ਭੀਰ॥ ੨੪॥ ਸ਼ਬਦ ਰਬਾਬੀ ਗਾਵਤਿ 
੨੩ 2੩ 

“ਜੇਡਦੇ ਹਨ (ਮਸੇਦ) । “ਚਾਰ ਦੁਢੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । 



ਲੂ ( ੩੦੪੪) ਰਾਸਿ ੭ । ਅਸੂ ੧. 

ਗੈ। ਸੁਨਤਿ ਸਿੱਖ ਸਮੁਝਤਿ ਵਡਭਾਗੇ।ਦਾਸ ਅੰਕ ਸ੍ਰੀ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ 

ਬੈਠ ਰੀ ਕੋ ਢਿਗ ਸਾਦਰ॥ ੨੫॥ ਕਰਹਿੰ ਕਾਮਨਾ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਿੰਦ। 

ਸਭਿ ਬਿਧਿ ਸਭਿਠਿ ਅਨੰਦ ਬਿਲੈਦ । ਪ੍ਰੇਮਚੇਦ ਇਕ ਖੌਤ੍ਰੀ ਆਯੋ। 
ਸਹਤ ਪੁੱਤ ਸਤਿਗੁਰ ਦਰਸਾਯੋ ॥ ੨੬ ॥ ਕੰਨ੍ਯਾਂ ਹੁਤੀ ਭਾਂਹਿ ਘਰ ਮਾਂਹੀ। 

ਬਰ ਖੋਜਤਿ ਕਿਤ ਪਾਯੋ ਨਾਂਹੀਤਿਸ ੫ਿਖ ਕੈ ਅਭਿਲਾਖਾ ਧਰੀ। ਚਹਤਿ 

ਸਗਾਈ ਗੁਰ ਸੁਤ" ਕਰੀ ॥ ੨੭ ॥ ਹਾਥ ਜੋਰਿ ਹੁਇ ਖਰੋ ਅਗਾਂਰੀ । ਗੁਰ 

ਸਨਮੁਖ ਥਿਤ ਗਿਰਾ ਉਚਾਰੀ । ਮਹਾਂਰਾਂਜ ! ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ। ਪੂਰਨ 
ਕਰਹੁ ਦੀਨ ਕੀ ਆਸ॥੨੮॥।਼੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰੇ ਕੋ ਬਾਸੀ। ਜਾਤਿ ਸਿਲੀ” 

ਜਗ ਬਿਖੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੀਨਵ ਬਰਖਨ ਕੀ ਕੈਨਜਾਂ ਮੇਰੀ। ਚਹੌ' ਕਰਨਿ ਸੁਰਜ- 
ਮਲ ਚੋਰੀ॥ ੨੯ ॥ ਇਹੀ ਕਾਮਨਾ ਪੁਰਨ ਕਰੀਅਹਿ । ਦਾਸਨਿ ਦਾਸਠਿ 

ਦਾਸ ਬਿਚਰੀਅਹਿ? । ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ੪੫ ਬਿਧ) ਪਾਯੋ । ਦੇ ਧੀਰਜ ਭਿਹ 
ਨਿਕਟਿ ਬਿਠਯੋ ॥ ੩੦ ॥ ਓਜਿਮ ਢਾਹਹਿੰ ਕਰਿਬੋ ਤਿਮ ਠਾਨਿ।ਗੁਰ ਘਰਿ 

ਅਹੈ ਨਿਮਾਨਨਿ ਮਾਨ । ਦਰਬ ਆਦਿ ਇਹ ਪਿਖਹਿੰ ਨ ਕੋਈ । ਚਹਹਿਂ 
ਸੁ ਕਰਹਿੰ ਪ੍ਰੇਮ ਜੁਤਿ ਹੋਈ?॥ ੩੧॥ ਪ੍ਰੇਮ ਚੇਦ ਸੁਨਿ ਧੀਰਜ ੫ਾਯੋਬਬੋਲਿ 
ਗਠਿਕ ਕੋ ਸਮੋ ਸੁਧਾਯੋ । ਜੋਤਿਕਾਂ' ਰੀਝ ਸੁਧਾਰਨਿ ਕਰੀ!। ਚੌਂਕੀ ਪਰ 
ਬਿਠਾਇ ਸ਼ੁਭ ਘਰੀ ॥ ੩੨ ॥ ਲਘੁ ਦੀਰਘ ਦੁੰਦਭਿ ਬਜਵਾਏ। ਸੋਗ 
ਨਫੀਰਨਿ ਰਾਗ ਮਿਲਾਏ।ਗੁਰ ਕੇ ਮੰਹਲ ਨਾਰਿਗਨ ਆਈ.ਗੁਰ ਤ੍ਰਿਯ ਤ੍ਰੈ 

ਕੋ ਦੇਤਿ ਬਧਾਈ ॥ ੩੩॥ ਭਰਜੋ ਸਦਨ ਢੋਲਕ ਬਜਵਾਇ ਪਿਕ ਬੈਠੀ 
ਮਿਲਿ ਗੀਤਨਿ ਗਾਇ। ਮੰਗਲ ਮਹਾਂ ਕਰਜੋ ਤਿਹ ਸਮੈਂ । ਬੈਠੇ ਸਤਿਗੁਰ 

ਜਗ ਪਗ ਨਮੈ ॥ ੩੪॥ ਪ੍ਰੋਮਚੇਦ ਲਖਿ ਭਾਗ ਭਲੇਰੇ । ਭਯੋ ਬਿਲੌਦ 

ਅਨੰਦ ਤਿਸ ਬੋਰੇਆਇਿ ਗੁਰੂ ਕੌ ਬੈਦਨ ਕੀਨਿ/ਨਿਕਫਿ ਬਿਠਾਯੋ ਆਦਰ 

“ਗੁਰੂ ਪੁੱਤ (ਨਾਲ) । “ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਜ਼ਾਤ ਹੈ । <ਤਿੰਨਾਂ ਮਹਿਲਾਂ ਨੂੰ । #ਪ:-ਜੈਤਿਕ । 
ਹਪਿੱਛੋ ਕਈ ਬਾਂਈ ਦੱਸ ਆਏ ਹਾੰ ਕਿ ਜੇਤਿਸ਼ ਆਦਿ ਗੁਤੂ ਘਰ ਵਿਚ ਪੁਫਾਣ 

ਨਹੀਂ ਸਨ, ਜੋ ਕੁਛ ਸਿੱਖੀ ਵਿਚ ਤਦੋਂ ਵਰਤ ਰਿਹ ਸੀ ਉਸ ਪਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ 

ਉਗਾਹੀ ਇਸ ਪੂਕਾਰ ਹੈ:- 
ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਗਤ ਮਿਗਾਪ ਕੋ ਪਰਤਾਪ ਐਸੇ ਪਤਿਬ੍ਰਤ ਏਕ ਟੇਕ ਦੁਬਿਧਾ ਨਿਵਾਰੀ ਹੈ । ਪੂਛਤਿ 

ਨ ਜੋਤਿਕ ਅਉ ਬੇਂਦ ਬਿਤ ਫਾਰ ਕਛੁ ਗਹ ਅਉ ਨਿਛੇੱਤ੍ਰ ਕੀ ਨ ਸ਼ੈਕਾ ਉਰਧਾਰੀ ਹੈ । ਜਾਨਤ 

ਨ ਸਗਨ ਲਗਨ ਆਨ ਦੇਂਢ ਸੇਵ ਸਬਦ ਸੁਰਤਿ ਲਿਵ ਨੇਹ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਹੈ । ਸਿੱਖ ਮੈਤ ਬਾਲਿਕ 

ਸੀ ਗੁਠ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲਿਕ ਹਇ ਜੰਵਨ ਮੁਕਤਿ ਗਤਿ ਛਹਮ ਝੀਚਾਗ ਹੈ। ੪੪੮ _ [ਨ॥ 



_ ਸਰੀ ਗੂਰ ਪੂਤਾਪ ਸ਼ੂਰਜ।_____(੩੦੪੫) ਰਸਿ ੨। ਅੰ ੧. 
ਦੀਨ ॥ ੩੫॥ ਪਾਂਧੇ ਤਬਿ ਸਭਿ ਬਿਧਿ ਕਰਿਵਾਈ । ਗਹ ਨਵ ਗਨਪਤਿ 

ਵਿਸ਼ਨੁ ਪੁਜਾਈ ॥ ਆਗਯਾ ਪਾਇ ਉਠਜੋ ਹਰਖਾਯੋ । ਪ੍ਰੇਮ ਚੋਦ ਗੁਰ 

ਪ੍ਰਥਮ ਮਨਾਯੋ ॥ ੩੬ ॥ ਸੁਰਜਮਲ ਮੁਖ ਖਾਰਕ”ਦੀਨੌ । ਕੰਕਮਾਤਿਲਕ 

ਭਾਲ ਮੈਂ ਕੀਨੋ । ਮੰਗਲ ਭਯੋ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰੇ। ਮੋਦਕ ਮੋਦਤਭਿ ਲੇ ਡਿਸ 

ਬਾਰੇ॥ ੩੭ ॥ ਸਭਿਨਿ ਬਿਖੈ ਬਹੁਤੇ ਬਰਤਾਏ । ਪਿਖਿ ਉਤਸਵ ਕੋ ਉਰ 

ਹਰਖਾਏ। ਜਾਚਕ ਗਨ ਕੋ ਧਨ ਬਹੁ ਦੀਨਿ । ਲੋ ਲੇ ਸਭਿਨਿ ਸੁਜਸੁ ਕੌ 

ਕੀਨਿ ॥੩੮॥ ਪ੍ਰੇਮਚੈਦ ਸਗਰੀ ਬਿਧਿ ਕਰਿ ਕੈ । ਗਮਨਯੋ ਸਦਨ ਅਨੰਢ 
ਕੋ ਧਰਿਕੈਂ । ਜਾਇ ਤਹਾਂ ਉਤਸਵ ਕੋ ਕੀਨਾ । ਕਹਿ ਕੁਟੈਥ ਕੋ ਹਰਖ 

ਸੁ ਦੀਨ ॥ ੩੯॥ ਇਤ ਸਤਿਗੁਰੁ ਮੇਲਾ ਕਰਿ ਆਛੇ । ਸਹਤ ਮਸੈਦ 

ਬਿਸਰਜਤਿਪਾਛੇ।ਜਥਾ ਜੋਗ ਦੇਦੇ ਸਿਰਪਾਉ।ਤਿ ਸੀਦੇਸ਼ ਭੇਜੇ ਕਰਨਾਉ" 

॥੪੦॥ ਸਕਲ ਅਨੰਦ ਪਾਇ ਜਸੁ ਕਹੈਂ। ਗਮਨੇ ਸਭਿ ਦੇਸ਼ਨਿ ਜਿਮ ਕਹੈ'। 

ਸੈਗਤਿ ਨਿਜ ਨਿਜ ਸਦਨ ਸਿਧਾਂਰੀ । ਜਹਿੰ ਕਹਿੰ ਕੀਜ਼ਭਿ ਗੁਰੂ ਉਚਾਰੀ 

॥ ੪੧॥ ਰਾਮੋ ਸਹਤ ਜ ਸਾਈ ਦਾਸ । ਹਾਬ ਜੋਰਿ ਕੀਨਸਿ ਅਰਦਾਸ । 

€ਵਿਹੁ ਰਜ਼ਾਇ ਕਰੁਨਾ ਕੋ ਠਾਨਿ । ਰਹੇ ਦਿਵਸ ਬਹੁ; ਕਰਹਿ ਪਯਾਨ । 

॥ ੪੨॥ ਆਪ ਅਗਵਨ ਹੋਇ ਤਿਸ ਦੇਸ਼। ਤਹਿ ਦਰਸ਼ਨ ਕੌ ਚਹਿਤਿ 

ਅਸ਼ੇਸ਼”। ਤਥਿ ਸਤਿਗੁਰ ਨਿਜ ਸਾਂਰੀ” ਜਾਨਿ । ਮੁੱਖ ਮੁਸਕਾਵਡਿ 

ਕੀਨਿ ਬਖਾਨਿ ॥੪੩॥ ਪ੍ਰਥਮ ਰਹੇ ਤੁਮ ਘਰ ਚਿਰ_ਕਾਲ । ਬਹੁਰ 

ਆਇ ਹਮ ਬਸਹਿ ਬਿਸਾਲ ।ਰਹਹੁ ਪ੍ਰਤੀਖਤਿ,ਨੇ ਸ਼ਚ ਐ ਹੈਂ/ਤੁਮਰੋ ਪ੍ਰਮ 

ਰਹਨਿ ਨਹਿੰ ਦੇ ਹੈ' ॥੪੪॥ ਤੈ ਦਮੋਦਰੀ ਆਦਿਕ ਜੇਈ । ਮਿਲਿ ਕਰਿ 

ਸਭਿਹਿ ਨਮਹਿੰ ਕਰਿ ਸੇਈ । ਗਏ ਡਰੋਲੀ ਕੋ ਸੁਖ ਪਾਇ । ਨਿਤ 

ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਮਰਹਿ ਚਿਤ1 ਪਾਇ॥੪੫॥ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਦਿੱਤੇ ਪਿਤ ਰੁਖ ਜਾਨਿ । 

ਆਇਸੁ ਪਾਇ ਤਿਆਰੀ ਠਾਨਿ । ਨੱਤੀ ਧੀਰਮੱਲ ਲੋ ਗੋਦ । ਸਭਿ ਸਾਸਨਿ 

ਸੈਗ ਮਿਲੀ ਪ੍ਰਮੋਦ ॥੪੬॥ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਿ ਸਮੋਦਨ ਚਰੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਕਰਤਾਰ 

ਪੁਰੇ ਮਗ ਪਰੀ । ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਪਹੁਚਜੋ ਜਾਇ ।ਬਸੇ ਤਹਾਂ ਹੀ ਸੁਖ 

੧ਛੁਹਾਰਾ । “ਕੇਸਰ ਦਾ .; “ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤਿਸ ਵੋਲੋ ਲੱਡੂ ਲੋ ਕੇ । “ਵਿਦਾ ਕੀਤਾਂ । ਪਕਰੁਨਾਉ= 

ਕਿਪਾ ਕਰ ਕੇ । [ ਮੈਸ:, ਕਰੁਣਾ ] ( ਅ ) ਕਰਿ “ਨਾਉਂ=ਨਾਉਂ ਲੋ ਕੇ ( ਮਸੈਂਦਾਂ ਦਾ ), ਭਾਵ 

ਸਨਮਾਨ ਕਰ ਕੇ । (ਏ) ਕਰਨਾਉ=ਕਾਰਦਾਰ, ਕਰਿੰਦੇ । “ਸਾਰੇ । ”ਸਾਭਲੀ । 

#ਦੇਖ ਰਾਸ ੪ ਜੰਸੂ ੪ ਨੋਕ ੩੮ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਟੂਕ। __1ਖਾ।=ਸ਼ੂਘ । 



__ਸ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ । _ -- ੮28੬1. __ _ ਰਾਸਿ੭। ਅੰਸੂਕ. 
ਉਪਜ਼ਇ ॥ ॥੬੭।।। ਪਤਿ ਐ ੨੩ ੯੭੫ >ੂਜ ਹਿੰਜੇ ਸਪਤ ਗਾ? “ਰਜ ਮਲ ਸਗਾਈ' ਪੁਸੇਗ ਏ3ਨਨੇ ਨਾਮ 
੫੩): ਅੰਬੂ ॥੧॥ 

੨.[ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਘੋੜੇ ਖ੍ਰੀਦਣੇ ]। 
ਦੋਹਰਾ।ਕੁਛਕ ਕਥ' ਗੁਰਦਾਸ ਕੀ ਸੁਨਹੁ ਸਕਲ ਜਰ ਦਾਸ”!। ਗੁਰ ਮਾਯਾ 
ਦੁਸ਼ਤਰ ਮਹਾਂ ਕਰਿ ਲੀਜਹਿ ਨਿਰਜਾਸਾ॥ ੧ ॥ ਚੌਪਈ ॥ ਏਕ ਦਿਵਸ 
ਗੁਰ ਸਭਾ ੪ਝਬਾਰੇ । ਸਿਦਕੀ ਸਿਖ ਬੈਠੇ ਮਦ ਧਾਰੇ । ਭਗਤੂ ਬਹਿਲੋ 
ਅਦਿਕ ਬਿਰੇ । ਜੇਠ ਬ਼ਿਧੀਆ ਸ਼ੁਭ ਮਤਿ ਕਰੇ ॥੨॥ ਬੇਠਜੋ ਢਿਗ ਪ੍ਰਬੀਨ 
ਗੁਰਦਾਸ । ਸਿੱਖੀ ਕੋ" ਹੁਇ ਬਾਕ ਬਿਲਾਸ । ਕਹਤਿ ਭਏ “ਗੁਰ ਕਰਨਾਂ 
ਧਰੈ । ਮਾਯਾ ਤੇ ਸੁਬਚਾਵਨਿ ਕਰੈ॥੩॥ ਮਨ ਠਹਿਰਾਵੈ' ਚਰਨ ਮੜਾਨਾ। 
ਸਹੈ ਕਸੌਟੀ ਸੋ ਸਿਖ ਭਾਰਾ।ਫਰ ਕੇ ਚਰਿਤ ਨ ਜਾਹਿੰ ਬਿਚਾਂਰੇ” । ਪਿਖਿ 
ਕਰਿ ਭਰਮਹਿ ਸਿੱਖ ਬਿਚਾਰੇ! ॥੪॥ ਸਭਿ ਮਹਿ ੩ਬ ਬੋਲਯੋ ਗੁਰਦਾਸ । 
“ਡੇ ਕਰਿ ਹੋਇ ਸਿੱਖ ਗੁਰ ਪਾਸ ।ਸਿੱਖੀ ਕੋ ਨਿਰਬਾਹਨਿ ਕਰੇ। ਜ੍ਯੋ ਕ੍ਯੋੱ 
ਕਰਿ ਉਰ ਭਰਮ ਨ ਧਰੇ ॥੫॥ ਜੇਕਰ ਸਾਂਗ ਅਹੋਤੈ' ਪਰਖਨਿ“ ।ਧਾਰੋਂ' ਰੂਪ 
ਬਿਪਰਜੈ ਕੁਛ ਤਨ੪। ਕਿਧੌਂ ਗਿਰਾ ਕਹਿ ਔਰ ਪ੍ਰਕਾਰੀ । ਕੌ ਸੁਭਾਵ 
ਬਿੱਪ੍ਰੀਤੇ ਧਾਰੀ ॥ ੬ ॥ ਕਿਧੋਂ ਅਜੋਗ ਕਰਾਵਹਿੰ ਕੈਸੇ। ਆਗੇ ਕਹੀ ਕਰੀ 
ਨਹਿੰ ਜੈਸੇ” । ਸਿੱਖ ਸਿਦਕ ਅਪਨ ਦ੍ਰਿੜ ਰਾਥੈ । ਸਹੈ ਕਸੋਟੀ ਮਨ ਕੌ 
ਗਾਥੈ'॥੭॥ਅਪਨੀ ਕਵਿਤਾ ਬਿਖੈ ਬਨਾਈ । ਸੋਤੁਕ ਪਠਿ ਕਰਿ ਸਭਿਨਿ 
ਸੁਨਈ । “ਜੇ ਗੁਰ ਸਾਂਗ ਕਛ ਬਰਤਾਹੇ । ਦਿਢ ਸਿਖ ਰਹੈ ਸਿਦਕ ਨਹਿ 
ਹਾਰੇ"? ॥ ੮ ॥ ਸੁਣਿ ਸੱਖਨਿ ਪੁਨ ਭਨੀ ਸੁ ਬਾਨੀ। “ਹੈ ਐਸੇ ਤੁਮ ਜਥਾ 
ਬਖਾਨੀ । ਤਊ ਬਿਸਾਲ ਪ੍ਰਬਲ ਗੁਰ ਮਾਯਾ । ਕੌਨ ਕੌਨ ਨਹਿੰ ਇਨਹਿੰ 
ਭ੍ਰਮਾਯਾ ॥ ੯॥ ਸਿਦਕ ਰਾਖਿਬੋ ਮੁਸ਼ਕਲ ਅਹੇ । ਜਿਨਹੁੰ ਕਰੇ ੩੫ 
ਕਾਨਨ ਰਹੇ । ਮੁਨਿ ਜਨ ਸੁਰ ਗੈਧ੍ਥ ਕੋ ਗਿਨੀਯਹਿ ।ਜਿਨਹੁਂ ਗਿਨੇ ਕੋ 
ਅੰਤ ਨ ਭਨੀਅਹਿ॥੧੦॥ਪ੍ਭੁ ਮਾਯਾ ਨੇ ਘਨੇ ਕੁਮਾਏਤਰੀ ਨ ਕਿਮ ਬਿਨ 
ਗੁਰੂ ਸਹਾਏ'”। ਸੁਨਿ ਕੰ ਪੁਨਿ ਗੁਰਦਾਸ ਬਖਾਨੀ। ਕਰੀ ਹੁਝੀ ਜੋ ਅਪਨੀ 
₹ਹੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਿਖੋ ! “ਨਿਰਨੇ ਕਰ ਲਓ । ਸਿੱਖੀ ਬਾਬਤ । “ਭਾਵ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਮਮਬਣ 
ਲਗਿਆਂ ਕਈ ਵੇਰ ਸਮਥੇ ਨਹੀ' ਪੈਂਦੇ । “ਸਾਂਗ ਅਰੋਗ ਦੇਣ ( ਗੁਰੂ ਜੀ ) ਪਰਖਨ ਲਈ 
ਸਿਖਾਂ ਨੂੰ । ੬ਸਰੀਰ ਦਾ । “ਜਿਵੇ” ਨਾਂ (ਕਿਸੇ ) ਔਗੇ ਕਹੀ ਹੋਵੇ > ਨਾ ( ਕਿਸੇ) ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ । 
“ਕਸੌਟੀ ਸਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬੇਵਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇ'ਏ। ( ਅ ) ਕਨੇਣੀ ਸਹਿਣੀ ਤੇ ਮਨ 
ਨੂੰ ਪਰਖਣਾ । “ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਵੇ' ਬੀ ( ਕਿਮੇ ਨੇ ) ਨਹੀ ਤਰੀ 

#ਜੇ ਗੂਰ ਸਾਂਗ ਵਹੇਤਦੂ ਮਿਖ ਜਿਦ ਨ ਹੇ'।_[ ਡਾ ਗੁ: ਥਾ: ੩੫-੨੦. 



ਸਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ (੩੦੪੭) ਰਾਸਿ । ਅੰਸੂ ੨, 

ਬਾਨੀ ॥ ੧੧ ਜੱਦ ॥ “ਅੰਬਰ ੫ਾਟੇ ਬਿੱਗਲੀ ਲਾਇ ਕਰਹਿ 
ਕ੍ੜਿਆਰ"। ਇੱਤਰਾਦਿਕ ਨਰ ਅਲ੫ ਜੇ ਦੇਤਿ ਸਿਦਕ ਕੋ ਟਾਰਿ॥੧੨॥ 
ਬੰਪਈ ॥ ਨਰ ਸਿੱਖੀ ਮਹਿ ਗਾਢੋ ਜੋਇਿ । ਗੁਰੂ ਸਿਦਕ ਮਨ ਰਾਖਿ ਪਰੋਇ। 
ਜਯੋਂ ਕਯੋਂ ਕਰਿ ਮਤਿ ਕੋ ਥਿਰ ਗਹੈ।ਹੁਇ ਗਵੋ ਹਲਿਬੋ ਨਹਿ ਲਹੈਐ॥੧੩॥ 
ਸੁਨਿ ਸਿੱਖਨਿ ਕੀ ਚਰਚ ਚਾੜੂ । ਸਰੀ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਰਿਦੈ ਬਿਚਾਰੂ ।-ਅਪਰ 
ਸਰਬ ਗੁਰ ਆਸ਼੍ਹਾ ਚਹੈਂ”। ਨਿਜ ਬਿਸਾਸ ਗੁਰਦਾਸਹਿ ਕਹੈ$॥ ੧੪॥ 
ਯਾਂਤੇ ਬੀਜ ਮਾੜ੍ਰ ਅਹੈਕਾਰਾਂ । ਹੈ ਇਸ ਬਿਖੈ ਸੁ ਬੁਰੋ ਬਿਕਾਰ । ਰਹਿਬੋ 
ਸਦਾ ਸਮੀਪ ਹਮਾਰੇ । ਚਹੀਅਹਿ ਉਰ ਤੇ ਮੂਲ  ਉਖਾਰੇ ॥ ੧੫ ॥ "ਇਮ 
ਹੈਕਾਰ ਬਿਨਾਸਜੋ ਜੇ ਨ । ਤਉ ਹਮ ਕੋ ਚਹੀਅਤਿ ਹਤਿ ਦੇਨਿ” । ਦੇਹਿ 
ਕਸੌਟੀ, ਸਹੈ ਕਿ ਨਾਰੀ । ਕਰਹਿ ਕ੍ਰਿਝੀ ਕੁਛ ਪਰਖਨ ਮਾਂਹੀਂ' ॥ ੧੬ ॥ 
ਗਰਬਤਿ ਚਿਤ; 'ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਬਿਸਾਲ”। ਜਾਨਯੋ ਪਰੈ;_ਪਰਖਿਬੇ ਕਾਲ੯-। 
ਢਿਮ ਸਤਿਗੁਰ ਉਰ ਮੈਂ ਠਹਿਰਾਈ । ਕਿਤਿਕ ਸਮੈਂ ਮੈਂ ਸਭਿਨਿ ਸੁਨ੍ਹਾਈ॥ 
੧੭॥ “ਕਹੂੰ ਤੁਰੇਗ ਜਿ ਹੋਹਿ _ਬਿਕਉ । ਚਾਹਤਿ ਲੀਏ ਆਇ ਮਲ ਭਾਊ। 
ਹਿਤ ਅਪਨੇ ਭੀ ਹਮ ਅਸੁ ਲੈਥੇ । ਅਰੁ ਜੋਧਾਨ ਕਿਤਿਕ ਹੈ'  ਦੈਬੇ॥੧੮॥ 
ਸੁਨਿ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਸਿਖ ਸਮੁਦਾਇ। “ਪੈਨੀ ਘੇਪ ਦੇਸ਼ ਬਹੁ ਪਾਇ । 
ਇਿੱਤਜਾਦਿਕ ਗਨ ਥਾਨ ਬਤਾਏ।(ਆਨਹੁ ਖੋਜਿ ਖੇਜਿ ਜੋ ਜਾਏ? ॥ ₹੯॥ 
ਨਿਜ ਨਿਜ ਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਬਤਾਈ । ਨਹੀ' ਬਾਤ ਕੁਛ ਗੁਰ ਮਨ ਭਾਈ। 
ਏਕ ਸੁਭਣ ਪਸ਼ਚਮ ਦਿਸ਼ਿ ਬਾਸੀ । ਕਰ ਕੌ ਜੋਰਤਿ ਗਿਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੀ॥੨੦॥ 
“ਜਸ ਤੁਰੇਗ ਢਾਹਹੁ ਗੁਰ ਪੂਰੇ । ਤਸ ਕਾਬਲ ਮਹਿ ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਰੂਰੇ । ਰਾਵਰ 
ਕੇਰ ਅਰੂਵਨਿ ਜੋਗ। ਆਨਹਿਂ, ਪਠਹੁ ਸੁਮਤਿ ਜੁਤਿ ਲੋਗ” ॥ ੨੧ ॥ ਜੋ 
"ਅਕਾਸ਼ ਪਾਟੇ ਨੂੰ ਟਾਕੀ ਝੁਠੇ ਲਾਇਆ.ਕਰਦੇ ਹਨ । "ਹੋਰ ਸਿਖ ਸਾਚੇ ਗੁਦੂ ਦਾ ਆਧਾਰ 
ਚਾਹਦੇ ਹਨ । _ਪਾਠਾਂਤ੍ਰ-“ਆਸ਼ ਬੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ । ₹ਗਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ _ਨਿਰ 
ਸਿੱਖ ਦਾ ਅਪਣਾ ਭਰੋਮਾ ਹੀ ਆਖੰਦੇ ਹਨ ਬਚਫ, ਸੁੰਤੇ ਸਤਿਸੈਗ ਵਿਚਾਰ ਆਦਿਕਾਂ ਨਾਲ 
ਇਸਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪੇ ਜੇ ਇਹ ਹੋਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦ/ ਨਹੀ ਨਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਤਾੰ ਸਾਨੂੰ ਖਾਸ ਕੋਈ ਚੋਜ 

ਵਿਖਾਕੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦ ਹੈਕਾਰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਚਹੀਦ। ਹੈ । “ਪਰਖਨ ਲਈ) ਕੋਈ ਕੌਤਕ ਕਰੀਏ । 

੬ਪਰਖਣੇ ਸਮੇਂ । ?ਸਿਆਣੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੂੰ । 
“ਬੀਜ ਮੜ੍ਰ ਅਹੈਕਾਰ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੂਰ ਰੁੰਦ ਹੈ ਅਰ ਬੜੇ ਵਡਿਆਂ ਵਿੱਚ 

ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੂੰ ਸਾਧਾਰਣ ਹੈਕਾਰੀਆ ਵਾਂਡ ਨੀਵਾਂ ਸਮਬ ਲੈਣਾ 
ਛੁੱਲ ਹੇਵੇਗਾ । ਲੇਜ਼ਾਵਿੱਦਸਾ ਤੇ ਬੀਜ ਮਾੜ੍ਰ_ ਹੈਕਾਰ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਜਗਿਆਸੂਆਂ ਤੇ 
ਕਈ ਵੇਰ ਸੈਂਤਾਂ ਢੀ ਅੰਤਮ ਕਮਜੋਰੀ ਹੁੰਚੀ ਹੈ ( 



ਗੁਰ ਪਤਾਂ੫ ਸੂਰਜ । ( ੩੦੪੮ ) ਰਾਸਿ ੭ । ਅੰਸੂ ੨, 
ਆਛੇ ਹੋ ਗੁਨ ਅੰਗ। ਹੋਵਹਿ ਚਪਲ ਸਬੇਗ ਤੁਰੈਗ। ਬੜੀ ਬਝ਼ੀ 
ਕੀਮਤ ਕੇ ਅਹੈ'। ਦੇ ਧਨ ਕਰਿ ਪਸੇਦ ਕੌ ਲਹੈ”॥ ੨੨ ॥ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ 
ਗੋਵਿੰਦ ਸੁਨਿ ਕਰਿ ਮਾਨੀ/ਨਿਸ਼ਚੇ ਤਹਾਂ ਤੁਰੈਗ ਗੁਨ ਖਾਨੀ,ਜੋ ਕਿ੍ਕਾਨ 
ਬਡ ਕੀਮਤ ਕੇਰਾਂ । ਸੋ ਪਸ਼ਚਮ ਦਿੰਸ਼ਿ ਕੌ ਹੀ ਹੇਰਾਂ॥੨੩॥ਤਬਿ ਗੁਰਦਾਸ 
ਢਿਸ਼ਾਂ ਗੁਰ ਦੇਖਾ। ਕਹਜੋ “ਕਿ ਤੁਮ ਤੇ ਕੌਨ ਵਿਸ਼ੇਖਾ।ਬ੍ਰਿੱਧ ਬੈਸ ਗੁਰ ਪਾਸ 
ਬਿਤਾਈ"। ਸਕਲ ਭਾਂਤਿ ਕੀ ਸੁਭ ਮਤਿ ਪਾਈ ।੨੪॥ਉਕੰ”ਤੁਹੈਗਮ ਹੇਤ 
ਹਮਾਰੇਲਕਉਸਬੇਗ ਚਪਲ ਬਲਭਾਰੇ।ਸੁਭਰਨਹੇਤੁਅਪਰਪਿਖਿ ਆਨਹੁ। 
ਲੰਹੁ ਸੈਗ ਧਨ ਗਨ ਪ੍ਰਸਬਾਨਹੁ ॥ ੨੫॥ ਪ੍ਰਥਮ ਪੁਚਾਵਹੁ ਪਾਸ ਹਮਾਰੇ। 
ਪਰਖਿ ਲੈਹਿੰਗੇ ਜਿਮ ਗੁਨ ਭਾਰੇ। ਤੁਮ ਤਹਿ ਟਿਕਹ ਸਿੱਖ ਜਬਿ ਜਾਇ। 
ਤਬਿ ਦੀਜਹਿ ਧਨ, ਮੋਲ ਬਤਇ”” ॥੨੬॥ ਇਮ ਆਯਸੁ ਕੋ ਸੁਨਿਕਰਿ 
ਮਾਨੀ । “ਸੈਂ ਜੈ ਹੋਂ,ਅਸੁ ਲੜਾਉ”ਬਖਾਨੀ।ਤਬਿ ਬੇਸਰ” ਲਾਦੀ ਧਨ ਸਾਥ। 
ਦੇ ਪੰਚਾਸ ਹਜ਼/ਰ ਸੁ ਨਾਥ॥ ੨੭॥ ਨਰ ਕੇਤਿਕ ਤਿਹ ਸੈਗ ਪਠਾਏ।ਹਿਤ 
ਭਕਰਾਈ ਧਨ ਸਮੁਦਾਏ। ਕਰਿ ਗੁਰ ਬੈਦਨ ਪੰਥ ਪਧਾਰਾ। ਨਿਸ 
ਬਿਸਰਾਂਮਹਿ ਸ਼ਰਮ ਨਿਰਵਾਰਾ॥ ੨੮ ॥ ਦਿਵਸ ਪਯਾਨਹਿੰ ਪਸ਼ਚਮ ਓਰੇ। 
ਬੂੜਤਿ ਜਾਭਿ “ਹੋਹਿ ਕਿਤ ਘੋਰੇ ?”। ਐਰਾਵਤੀ ਉਲੈਘਤਿ ਚਾਲਾ । 

ਦ੍ਰਭਗਾਂ“ ਤਰਿ ਗਯੋ ਬਿਸਾਲ॥੨੯॥ਪੁਨਹਿ ਬਿਦਸ੩# ਤੇ ਹੁਇ ਪਾਰਾ। 
ਚਲਤਿ ਸਿੰਧ” ਨਦ ਜਾਇ ਨਿਹਾਰਾ । ਤਜਿ ਪਸ਼ੌਰ ਕੋ ਆਗੇ ਗਯੋ । 
ਕਾਬਲ ਜਾਇ ਬਿਲੋਕਤਿ ਭਯੋ॥੩੦॥ ਡੇਰਾ ਕਰਿ ਘੋਰੇ ਪੁਨ ਬੂਵੇਨਰਨ 
ਬਤਾਏ ਜਿਹ ਬਿਧਿ ਸੂੜੇ'ਅਗਲੋ ਦਿਵਸ ਜਾਇ ਕਰਿ ਹੇਰੇ । ਵੇਰੇ ਚਪਲ 
ਸਬੇਗ ਬਡੇਰੇ ॥ ੩੧॥ ਦਰਬ ਮੋਲ ਪੰਚਾਂਸ ਹਜ਼ਾਰ । ਪੁਨ ਕਰਿ ਲੀਨਿ 
ਏਵ ਤਕਰਾਂਰ“। “ਲੇ ਹਮ ਲੀਏ” ਦਰਬ ਤੁਵ ਦੋਹੈ' । ਏਕ ਵੇਰ ਗੁਰ 
ਨਿਕਟਿ ਪਣਠੈ ਹੈਂ॥੩੨॥ਸੁਨਿ ਗੁਰ ਤੇ ਜਬਿ ਨਰ ਕੋ ਆਵੈ।ਤਤਛਿਨ ਦਰਬ 
ਸਰਬ ਹੀ ਪਾਵੈਂ”। ਸੁਨਤਿ ਸੁਦਾਗਰ ਥਾਕ ਬਖਾਨੇ। “ਬਲੀ ਬਿਐਬ ਤੁਰੈਗ 
ਮਹਾਨੇ ॥ ੩੩॥ ਗੁਰ ਢਿਗ ਪਠਹ ਨ ਸੈਸਾਂ ਕੋਈ । ਪੀਛੇ ਲੋਹਿ ਮੋਲ ਜੋ 
"ਰਾਵ ਬਹੁਤੀ ਆਯੂ । ( ਅ ) ਵੰਡੇ ਸਤਿਗੂਗੰ ਪਾਸ ਆਯੂ. ਬਿਤਾਈ । “ਦੇ । “ਜੇ 
ਮੁੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਸੇ ਤਦੋਂ ਦੇ ਦੇਣਾ । $ਖੱਚਰ  “ਚਨਾਬ । ੬ਜੇਹਲਮ । “ਅਟਕ 
ਜਿਵੇ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਸੀ ਸੋ ਦੱਸੀ । ਇਕਰਾਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਅਕਸਰ 
ਇਕਰਾਰ ਨੂੰ ਤਕਰਾਰ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਫਾਰਸੀ ਵਿਚ ਤਕਰਾਰ ਦੇ. ਅਰਥ _ਬਗੜਾ 
ਹਨ। #ੱਪ:=ਹਲ ਹੈਂ ਲੀਏ। 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੩੦੪੯) ਰ੍ ਰਾਸਿ 2। ਅੰਸੂ ੨. 

ਹੋਈਗਕਰਿ ਤਕਰਾਰ ਕਿਕਾਨ ੫ਠਾਏ।ਮਗ ਕੌ ਉਲੈਘਿ ਸਧਾਸਰ ਆਏ ॥ 
੩੪ ॥ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਖਿ ਕਰਿ ਉਰ ਹਰਖਾਏ । ਚੰਢ ਕਰਿ ਵੇਰ ਧਵਾਇ 
ਵੈਧਾਏ । ਖਾਸ ਤਝੇਲੇ ਸੋ ਬਧਵਾਏ । ਪਠਜੋ ਸਿੱਖ ਤਿਸ ਦਿਸ਼ ਸਹਿਸਾਏ 
॥੩੫॥ ਜਾਇ ਬਾਤ ਗੁਰਦਾਸ ਸੁਨਾਈ ।“ਘੋਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਲੀਏ ਬੈਧਾਈ। 
ਬਹੁਤ ਪਸੈਦ ਅਏ ਮਨ ਭਾਏ ।-ਦੇਹੁ ਦਰਬ ਕੋ-ਭਾਖਿ ਪਠਾਏ? ॥੩੬॥ 
ਸੁਨਿ ਗੁਰਦਾਸ ਹਰਖ ਕੌ ਪਾਯੋ । ਤਤਛਿਨ ਪਠਿ ਨਰ ਨਿਕਟਿ ਬੁਲਾਯੋ। 
ਕਰਿ ਸਨਮਾਨ ਬਿਠਾਵਨਿ ਕੀਨਾ । “ਲੋਹ ਮੋਲ ਗੁਰ ਨੇ ਕਹਿ ਦੀਨਾ! ॥ 
੩੭॥ ਸੌਦਾਗਰ ਤੌਬੂ ਦਰ ਥਿਰਿਓ। ਬਿਚ ਗੁਰਦਾਸ ਜਾਇ ਤਬਿ ਵਰਿਓ। 
ਤਾਰੀ ਲਾਇ ਖੋਲਿ ਕਰਿ ਤਾਰੋ' । ਦਰਬ ਨਿਕਾਸਨਿ ਕੋ ਕਰ ਡਾਰੋ॥੩੮॥ 
ਭਈ ਠੀਕਰੀ ਜਿਤਿਕ ਰਜਤਪਨ । ਵਹਿਰ ਨਿਕਾਰੀ ਪਿਖਿ ਬਿਸਮਜੋ 
ਮਨ।ਪੰਚਹੁੰ ਖੱਚਰ ਪਰ ਦਸ ਭਾਰੇ।ਖੋਲਿ ਖੋਲਿ ਸੋ ਸਕਲ ਨਿਹਾਰੇ॥੩੯॥ 
ਖਿਖੀ ਠੀਕਰੀ ਸਭਿ ਮਹਿੰ ਤੈਸੇ । ਚਿੰਤਾ ਅਧਿਕ ਬਿਚਾਰਤਿ ਐਸੇ-ਇਹ 
ਕਯਾ ਕਾਰਨ ਲਖਜੋ ਨ ਜਾਈ ) ਕਿਧੋਂ' ਗੁਰੂ ਨੈ ਇਹੈ ਪਠਾਈ ॥੪੦॥ਕੈਂ 
ਕਾਰਨ ਕੁਛ ਦੋਯਹ ਔਰ । ਕੈ ਇਹੁ ਦਰਬ ਲੀਨਿ ਕਿਨ ਚੋਰਿ” । ਰਾਜ 
ਤੁਰਕ ਕੌਂ, ਗਹਹਿ ਉਜਾਗਗ/ਹਟਹਿ ਨ,ਧਨ ਅਬਿ ਲੇਹਿ ਸੁਦਾਗਰ॥੪੧॥ 
ਜੇ ਅਬਿ ਭਾਗ ਚਲੋਂ' ਉਠਿ ਚੋਰੀ,ਬਨਹਿ ਨ ਗਮਨ ਮਿਲਿਨ ਗੁਰਓਰੀ£- 
ਨਿਕਸਜੋ ਤਬਿ ਤੋਬੂ ਤੇ ਵਹਿਗਕਹਹੋ ਸੁਦਾਗਰ ਸੋਂ “ਕੁਛ ਠੰਹਰ॥੪੨॥ 
ਗਿਨਿ ਕਰਿ ਸਗਰੇ ਅਥਿ ਲੇ ਆਊ । ਲਗਹਿ ਬਿਲਮ ਕੁਛ, ਸ਼ੀਘ 
ਗਿਨਾਉ“॥ਅਪਰ ਬਾਨ ਵਿਗਤਾਂਹਿ ਬਿਠਾਯੋ।ਅ੫ ਬਹੁਰਤੰਬੂ ਪ੍ਰਵਿਸ਼ਾਯ 
॥੪੩॥ ਦਰ ਕੋ ਪਿਖਤਿ ਸੁਦਾਗਰ ਬਿਰਮੋ। ਲਖਹਿ-ਗਿਨਹਿ ਧਨ ਅੰਤਰ 
ਬਰ੧ੋ-ਅਪਰ ਉਪਾਵ ਨ ਕੁਛ ਬਨਿ ਆਯੋ । ਤੌਬੂ ਪਾੜ ਪਿਛੈ ਨਿਕਸਾਯੋ 
॥੪੪॥ ਇਕ ਦੰਇ ਮਜ਼ਲ 5 ਬਡੇਰੀ ਕਰਿ ਕੈ।-ਗੁਰ ਤਜਿ ਕਾਂਸ਼ੀ ਚਲੋਂ= 
ਬਿਚਰਿ ਕੈ।ਤਨ ਸੈਤਨ ਕੋ ਭੇਖ ਬਨਾਵਾ । ਕੋਇ ਨ ਕਰੇ ਚਿਨਾਰੀ ਪਾਵਾ 
॥ ੪੫॥ ਕੋੜਿਕ ਦਿਨ ਮਹਿ ਪ੍ਰਵਿਸ਼ਜੋ ਆਇ । ਕਾਂਸ਼ੀ ਮਹਿੰ ਸਹਿ ਚਿੰਤ 
ਬਸਾਇ। ਤਹਾਂ” ਸਦਾਗਰ ਦਰ ਕੋ ਹੇਰਤਿ ।ਬਿਤਯੋ ਸਮਾਂ ਬਹੁ, ਪੁਨ ਸੋ 

“ਕੁੰਜੀ ਲਾਕੇ ਜੈਦਰਾ ਖੋਲ੍ਰਕੇ ! “ਦੰਸੇ ਭਾਰ । ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੁਰਾ ਲਿਆ ਹੈ । “ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਤਰਫ 

ਜਾਣਾਂ (ਤੇ ਜਾਕੇ) ਮਿਲਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ । “ਗਿਣਗਾ ਛੇਤੀ ਪਰ ਕੁਛ ਦੇਰੀ ਲਗੇਗੀ । 
&ਪਛਾਣ ਨ ਸਕੇ । “ਭਾਵ ਕਾਬਨ ਵਿਚ 1 



_ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੩੦੫੦) ਰਾਸਿ 7 । ਅੰਸੂ ੩, 

ਟੌਰਤਿ ॥ ੪੬॥ ਅੰਤਰ ਤੇ ਅਵਾਜ਼ ਨਹਿ ਆਈ । ਬੈਠਜੋ ਡੈਢਕ ਜਾਮ 
ਬਿਤਾਈ । ਉਠਿ ਕਰਿ ਅੰਤਰ ਹੇਰਨਿ ਕਰਜੋ । ਸੋ ਨਹਿੰ, ਦਰਬ ਖੁਲਯੋ 

ਤਹਿ ਪਰਯੋ॥ ੪੭॥ ਜੋ ਗੁਰਦਾਸ ਸੈਗ ਨਰ ਅਹੈਂ । ਤਿਨਹਿ ਬੁਲਾਇ 

ਦਿਖਾਇ ਸੁ ਕਹੈ/ਪਰਕੋ ਦਰਬ,ਨਹਿੰ ਦੇਵਨਹਾਰਾ। ਕਯੋਂ ਤਜਿ ਭਾਜਯੋ? 
ਕਹਾਂ ਬਿਚਾਰਾ"?” ॥੪੮॥ ਸਗਰੇ ਨਿਕਟਿ ਖਰੇ ਤਬਿ ਕੀਨੇ।ਹਯ ਕੌ ਮੋਲ 

ਸੁ ਧਨ ਗਨ ਲੀਨੇ । ਬਾਕੀ ਸੈਂਪ ਦਿਏ ਤਿਨ ਪਾਸ । “ਕਿਤ ਗੁਰਦਾਸ?” 

ਕਹਤਿ ਸਭਿ ਦਾਸ ॥ ੪੯ ॥ ਸਰਬ ਸਮਾਜ ਸੈਂਭਾਰਨ ਕੀਨਾ।ਦਾਸਨ ਗੁਰ 

ਦਿਸ਼ਿ ਕੋ ਮਗ ਲੀਨਾ । “ਜਾਨਯੋ ਪਰੈ ਨਹੀਂ; ਕਜਾਂ ਹੋਵਾ  । ਧਨ ਧਰਿ 
ਗਯੋ %੫ ਨਹਿੰ ਜੋਵਾਂ ॥ ੫੦॥ ਆਇ ਮਿਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪਾਸ। ਸਰਬ 

ਬਾਰਤਾ ਕਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ । “ਨਹਿ ਜਾਨਜੋ ਕਿਤ ਗਾਂ ਗੁਰਦਾਸ। ਤਜਿ ਕਰਿ 

ਤੌਬੂ ਸਹਿ ਧਨ ਰਾਸ” ॥੫੧॥ ਸਤਿਗੁਰ ਤਬਿ ਜਾਨੀ ਨਿਜ ਮਾਯਾ।-ਗਯੋ 

ਭਾਜਿ ਸੋ ਰਿਦਾ ਭਮਾਯਾ। ਭਈ ਠੀਕਰੀ ਜਿਤਿਕ ਰਜਤਪਨ । ਭਾਜਯੋ 
ਦੇਖਤਿ ਹੁਇ ਅਧੀਰ ਮਨ=॥ ੫੨॥ ਵਿਤਿ ਸ੍ਰੀ ਯੂਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਿੰਬੇ ਸਪਤਮ ਰਾਸੇ “ਡਾਈ 

ਫਰਦਾਸ' ਪ੍ਰਸੇਗ ਬਰਨਨੇ ਨਾਮ ਦੁਭੀਓ ਅੱਸੂ ॥ ੨ ॥ 

੩. [ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕਾਂਸ਼ੀ ਵਿਖੇ].। 

ਦੌਹਗਾ ॥ ਨਿਕਸਜੋ ਡੋਰਾਂ ਤਕਾਗ ਕਰਿ ਹਿਮ ਰਿਤੁ ਥੀ ਤਿਸ ਕਾਲ । 

ਚਲਤਿ ਪੰਥ ਨਿਤ ਚਰਨ ਕਰਿ ਸ਼ਰਮ ਕੌ ਲਹੜਿ ਬਿਸਾਲ ॥ ੧ ॥ ਝੌਪਈ॥ 

ਅਧਿਕ ਬਸਤ੍ਰ ਬਿਨ ਸੀਤ ਨ ਜਾਵੈ । ਹੁਤੋ ਜੁ ਢਿਗ;ਤਿਹ ਕੌਨ ਉਠਾਂਵੈ। 

ਕਿਤ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਾਪਤਿ, ਕਿਤ ਨਾਂਹੀ। ਨਿਤਪ੍ਰਤਿ ਗਮਨਤਿ ਮਾਰਗ ਮਾਂਹੀ 

॥ ੨॥ ਮਹਾਂ ਖੈਦ ਤੇਂ ਦੁਰਬਲ ਹੋਯੋ । ਨਹਿੰ ਆਗੇ ਅਸ ਸੈਕਟ ਜੋਯੋ । 

ਪਾਇਨਿ ਪਰੇ ਵਾਲਰੇ' ਘਨੇ । ਚਲਤਿ ਪੰਥ ਨਿਤ ਸ਼੍ਰਮ ਕੇ ਸਨੋ॥੩॥ਨੀਠ 

ਨੀਠ ਕਰਿ ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਹੋਵਾ । ਕਿਤਿਕ ਦਿਵਸ ਮਹਿ ਸ਼ਿਵਪੁਰਿ” ਜੋਵਾ।ਕਿਸ 

ਬਲ ਜਾਂਇ ਕੀਨਿ ਬਿਸਰਾਮੁ । ਤਹਿੰ ਗੁਰ ਸੈਗਤਿ ਕੋ ਬਹੁ ਧਾਮੂ ॥੪॥ ਜੋ 

ਸਿਖ ਦਰਸ਼ਨ ਕੇ ਹਿਤ ਆਏ ।ਤਿਨਹੁੰ ਪਛਾਨ ਲੀਨਿ ਹਰਖਾਏ।ਸਭਿਨਿ 

ਜੋਰਿ ਕਰ ਸੇਵਾ ਠਾਨੀ । ਚਰਨ ਖਾਰੇ ਤਾਤੇ ਪਾਨੀ” ॥ ੫॥ ਚਾਂਪੜਿ 

ਹੈਂ ਚਿਤ ਚੋਂਪ ਕਰੈਤੇ । ਸ਼ੂਦਲ ਭੋਜਨ ਕਰਿ ਅਚਵੰਤੇ । ਜੋ ਤਬਿ ਹੁਤੋ 
ਪੁਰੀ ਮਹਿਪਾਲਾ । ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਕੋ ਪ੍ਰੀਤ ਬਿਸਾਲਾ ॥ ੬ ॥ ਸੁਨਿ ਮਹਿਮਾ 

ਇਸ ਕੀ ਬੁਲਵਾਯੋ । ਕਹਿ ਉਚਾਸਨਿ ਪਰ ਬੈਠਾਯੋ । ਬੂੜਤਿ ਭਯੋ ਗੁਰੂ 

੧ਕ ਵਿਚਾਰਿਆ ਹੈਸੁ ? “ਛਾਨੇ। “ਕਾਂਸ਼ੀ । “ਗਰਸ ਜਲ ਨਾਲ । 



ਗ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੩੦੫੧) ਰਾਸਿ ੭ । ਅੱਸੁ ਤੇ. 
ਕੀਰ ਗਾਥਾ।ਤਬਿ ਗੁਰਦਾਸ ਭਨੀ ਨਿਪ ਸਾਥਾ॥੭/ਸਤਿਗੁਰੰਬਰੇ ਸੁਧਾਸਰ 
ਰਾਂਜੈ' । ਜਪੇ ਨਾਮ, ਦਰਸ਼ਨ", ਦੁਖ ਭਾਜੈਂ? ਨਿਜ ਬਾਨੀ ਮਹਿ ਗੁਰ ਜਸ 
ਗਾਯੋਕਹਿ ਬਹੁ ਥਿਧਿ ਮਹਿਪਾਲ ਸੁਨਾਯੋ ॥੮॥ ਸੁਨਿ ਹਰਖਯੋ ਸ਼ੁਭ ਥਾਨ 
ਉਤਾਰਾ।ਪੁਨ ਗੁਰ 'ਸਿੱਖਨਿਨਿਰਿਪਹਿਉਚਾਰਾ//ਰਾਮਦਾਸਗੁਰਅਰਜਨਪਾਸ। 
ਰਹਤਿ ਭਯੋ ਪੂਰਬ ਗੁਰਦਾਸ॥੯॥ਅਬਿ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਗੋਵਿੰਦ ਬਹੁ ਸੇਵਾ।ਮਹਿਮਾ 
ਇਸ ਕੀ ਸਮ ਗੁਰਦੇਵਾ । ਗੁਰੂ ਸਮੀਪੀ ਇਹ ਚਿਰਕਾਲੂ । ਕਰਿਵਾਏ 
ਕਹਿ ਸਿੱਖ ਨਿਹਾਲੂ” ॥ ੧੦॥ ਇੱਤਯਾਦਿਕ ਮਹਿਮਾ ਸੁਨਿ ਭਾਰੀ । ਪਗ 
ਪਾਹੁਲ ਲੋਬੇ ਇਛ ਧਾਰੀ । ਪੰਚਾਂਮ੍ਰਿਤ ਘਨੋ ਕਰਿਵਾਇ। । ਨਿਕਟਿ ਲੀਨਿ 
ਗੁਰਦਾਸ ਬੁਲਾਇ ॥੧੧॥ ਹਾਥ ਜੋਰਿ ਕਹਿ “ਪਾਹੁਲ ਦੋ ਹੋ। ਮੋਕਹੁ ਸਿੱਖ 
ਸਕਲ ਬਿਧਿ ਕੈ ਹੋਂਮਪਗ ਪਾਹੁਲ ਦੇ ਤਬਿ ਗੁਰਦਾਸ/ਭੰਯੋ ਮਹਾਨ ਭਾਉ 
ਨ੍ਰਿਪ ਪਾਸ॥ ੧੨ ॥ ਜਥਿ ਨ੍ਰਿਪ ਭਯੋ ਸਿੱਖ ਇਸ ਕੇਰਾ । ਪੁਰਿ ਮਹਿੰ ਜਸੁ 
ਪ੍ਰਗਰਾਯੁ ਬਡੇਰਾਂ । ਅਪਰ ਲੋਕ ਸਿਖ ਭਏ ਸੁ ਆਇ । ਨਿਭਪ੍ਰਤਿ ਬਨਹਿੰ 
ਮਨ੍ਜ" ਸਮੁਦਾਇ॥੧੩॥ ਦੇਖਾਂ ਦੇਖੀ ਭਏ ਹਜ਼ਾਰੋਂ । ਗੁਰ ਕੌ ਸੁਜ£ 
ਬਿਥਾਰਿ ਉਚਾਰੋ । ਨਿਤ ਮਹਿਪਾਲਕ ਨਿਕਟਿ ਬੁਲਾਵੇ। ਗੁਰਬਾਨੀ ਇ£: 
ਪਾਸ ਪਵਾਵੈ ॥ ₹੪॥ ਅਰਥ ਸਮੇਤ ਸੁਨਹਿ ਮਨ ਲਾਈ । ਸਭਿ ਕੌ ਮਨ 
ਮਹਿ ਮੋਦ ਉਪਾਈ । ਅਧਿਕ ਚਤੁਰ ਸ੍ਰਿਦੁ ਬਾਕਨ ਕਹੈ। ਸੁਨਿ ਸਗਰੇ 
ਗੁਰ ਪ੍ਰੀਤੀ ਲਹੈਂ॥੧੫॥ਨ੍ਹਿਪ ਕੇ ਨਿਕਟਿ ਕਥਾ ਨਿਤ ਕਰੈ।ਸਭਿ- ਸੰਗਤਿ 
ਸੁਨਿਬੇ ਹਿਤ ਜੁਰੋਂ । ਬਹੁ ਕੀਰਤਿ ਬਿਸਤੀਰਤਿ ਕੀਨਿ । ਫਿਰਹਿ ਸੋਗ 
ਗਨ ਲਖਜੋ ਪ੍ਰਬੀਨ ॥ ੧੬॥ ਭੂਪਤ ਕੋ ਗੁਰਾਂ ਜਬਿ ਹ੍ਰੈ ਗਯੋ । ਸਕਲ 
ਨਗਰ ਸਨਮਾਨਤਿ ਭਯੋ । ਇਕ ਦਿਨ ਦਿਜ ਪੰਡਿਤ ਸੈਨਯਾਸੀ । ਸਭਿ 
ਮਿਲਿ ਕਰਿ ਆਏ ਇਸ ਪਾਸੀ ॥੧੭॥ ਨ੍ਰਿਪ ਕੋ ਗੁਰੂ ਲਖਯੋ ਲਲਚਾਏ” । 
ਨਿਜ ਮੜ ਲਯਾਵਨਿ ਹੇਤੁ ਅਲਾਏ । “ਇਹ ਸ਼ਿਵਪੁਰਿ ਜਿਸ ਮਹਿ ਤੁਮ 
ਬਸਾ.ਯਾਂਤੇ ਬਨਹੁ ਰੁੱਦ ਕੌ ਦਾਸਾ॥੧੮॥ਬੈਠੇ ਕਰਹੁ ਸਦਾ ਸ਼ਿਵ ਧਕਾਨ। 
ਕਯਾ ਗੁਰ ਤੇ ਅਬਿ ਲੇਹ ਸੁਜਾਨ ?। ਤਬਿ ਗੁਰਦਾਸ ਕਹਜੋ “ਸੁਨਿ 
ਲੀਜੇ । ਜੋ ਪਤਿਬ੍ਰਤਾ ਧਰਮ ਦਿਖਰੀਜੈ“॥੧੯ ॥ਪਰ ਪਤਿ੬ ਰਮਹਿ ਨਿੰਦ 
"ਦਰਸ਼ਨ ̀ ( ਕੋਤਿਆੰ) । “ਸੇਰੀ ਵਿਯੋ ਲਲ ਕਰੋ) ੩ਮਨੁਖ ( ਸਿਖ ) ਬਣਦੇ ਹਨ । 
ਏਡਾਵ ਚਰਚ! ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛ ਹੋਈ । “ਜੋ ਪਤਿਬ੍ਹਤਾ ਧਰਮ ਵਾਲੀ ਦਿੱਸ ਪਵੇ । 
੬(ਉਹ ਜੇ) ਪਰਾਇਆ ਪਤੀ । #ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਭਾਵ ਮੁਰਸ਼ਦ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਹੀਂ) 
ਇਹ ਗਲ ਸਿਧ ਹੈ ਜਾਊ ਜਦੇਂ ਭਾਈ ਜੀ ਸਭੁ ਨੂੰ ਸਭਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨੀਂ ਲਾਉਣਗੇ | 



ਸਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੩੦੫੨) ਰਾਸਿ ੭>। ਅੰਧੂ ਤੇ, 

ਜਗ ਗਾਵ[ਹ । ਆਗੈ ਨਰਕ ਸਜ਼ਾਇਨਿ ਪਾਵਹਿ । ਇਮ ਗੁਰਲੈਂ ਤਯਾਂਗ 
ਜਪਹਿ ਜੇ ਔਰ । ਹਲਤਿ ਪਲਤਿ ਮਹਿ ਲਹਹਿ ਨ ਠੌਰ ॥ ੨੦॥ ਜੇ 
ਗੁਰ ਦਯਾਂ ਤਾਂ ਸਭਿ ਕੀ ਦਯਾ । ਜੇ ਗੁਰ ਰਿਸਹਿ ਤ ਸਭਿ ਰਿਸ ਕਿਯਾਂ। 
ਇਸ ਪਰ 'ਦੇਕ ਸਵੱਯ ਗਾਯੋ । ਸਭਿ ਬਿੱਪ੍ਰਨ ਕੋ ਤਬਹਿ ਸੁਨਾ੧॥੨੧॥ 
ਸੈਯਾ ॥ “ਮਾਂਤ ਬਿਓਗ ਪਰੈ ਬਛਰਾਂ ਅਨ ਗਾਯ ਧਰੈ ਥਨ" ਲਾਤ ਲਗਾਂਵੇ। 
ਹੈਸ ਜੁ ਤਯਾਂਗ ਕੈ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਖੋਜਤਿ ਪੋਖਰ ਚੋਗ ਨ ਪਾਵੈ “,ਚੱਕਪਤੀ 
ਨਿਜ ̀ ਭੂਖਤਿ _ਤਯਾਗ ਕੈ ਔਰ ਪੈ ਜਾਇਕੇ ਦਾਸ ਲਜਾਵੈ । ਤੈਸੇ ਗੁਰੂ 
ਸਿਖ ਸੇਵ ਕਰੈ ਜਗ ਔਰ ਸੁ ਦੇਵ, ਨ ਪਾਪ ਬਚਾਵੇ” ॥ ੨੨॥ ਦੋਹਰਾ ॥ 
ਇੱਤਤਾਦਿਕ ਉੱਤਰ ਦੀਏ ਦਿਜਨਿ ਮਾਨ ਕਰਿ ਭੰਗ । ਇਕ ਸਤਿਗੁਰ 
ਕੋ ਆਸ਼ਰ' ਨਿਸ਼ਚੈ ਕੀਨਿ ਅਭੌਗ ॥ ੨੩ ॥ ਖੌਪਈ ॥ ਜੁਗਲ ਜੋਰਿ ਕਰ 
ਦਿਜਹਿ ਬਖਾਨੀ? । “ਸੈਸੇ ਏਕ ਹਰਹੁ ਗੁਨ ਖਾਨੀ !। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਦਾਸ 
ਬਿਮਲ ਮਤਿ ਮਾਨੀ“ !। ਤੱਤ੍ਰ ਗਕਾਨ ਮਯ ਬੋਧ ਪ੍ਰਮਾਨੀ੬|॥੨੪॥ਦੋਹਰਾ॥ 
ਗੋਵਿੰਦਾਦਿਕ ਰਾਮ ਇਤਿ ਬਰਨੇ ਸਿੰਮ੍ਰਿਤਿ ਪੁਰਾਨ।ਭਿੰਨ ਨਾਮ ਤ੍ਰਿਪਤਾ- 
ਤਨੁਯ ਕਿਮ ਭਾਖਜੋ ਭਗਵਾਨ” ਊ ॥ ੨੫ ॥ ਚੌਪਈ ॥ ਵਾਹਿਗੁਰੁ ਗੁਹ- 
ਯਾਰਬ ਬਖਾਨਹੁ । ਨਿਗਮਾਂਗਮ ਕੀ ਸ'ਖ ਪ੍ਮਾਨਹ"” । ਕਿਧੋ' ਕਾਲ 
“ਹੋਰ ਗਾਂ ਦੇ ਬਣ ਨੂੰ ਫੜੇ ਤਾਂ । “ਛਪੜਾਂ ਨੂ ਖੋਜੇ ਤਾੰ (ਮੋਤੀਆਂ ਦੀ) ਦੇ ਚੋਗ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ । 
੨ਡਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਖ ਜਗ ਵਿਚ ਹੋ ਹੋਰ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ (ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਵਤ' ਉਸ ਨੂੰ) ਪਾਪਾਂ 
ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ । “ਬਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਕਿਹ । “ਨਿਰਮਲ ਮਤੀ ਵਾਲੇ ਮਨਯੋਗ । 
#(ਤੁਸਾਤਾ) ਬੋ ਬੋਧ ਤਤ੍ਰਗਿਆਨ ਵਾਲਾ ਮੰਨਣੇ ਯੋਗ ਹੈ, ਭਾਵ ਤੁਸੀਂ ਤਤਵੇਤਾ ਹੇ ਅਸੀ ਇਹ 
ਮੰਨੰਦੇ ਹਾਂ । “ਰਮ ਗੋਬਿੰਦਾਵਿਕ (ਜੋ ਸਾਰੇ ) ਨਾਮੁ ਸਿੰਮ੍ਰਤੀ ਪੁਰਾਨਾਂ ਵਿਚ ਕਥਨ 
ਕੀਤੇ ਹਨ । '(ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਤੋਂ) ਵੱਖਰਾ ਨਾਮ ਪੁਰਮਾਤਮਾਂ ਦਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ _ਜੀ ਦੇ ਪੱਤ (ਸੀ ਗੁਰੂ 
ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ) ਨੇ ਕਿਉਂ ਕਹਿਆ ਹੈ ?$ €ਗੁੱਤੇ ਅਰਥ ਕਥਨ ਕਰੋ । "“ਵੇਦਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ 
ਦੀ ਉਗਾਹੀ ਦੇਕੇ ਸਿੱਧ ਕਰੋ । 

#ਏਬੇ ਗੁਰੂ ਪਦ ਦਾ ਅਰਬ ਗੁਰੂ ਗਾਦੀ ਤੇ ਇਸਥਿਤ 'ਗੁਰ-ਅਵਤਾਰ! ਹੈ । 
ਹੈੰਦੇ ਲਿਖਤੀ ਨੁਸਖਿਆਂ ਵਿਚ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਅਸਲ ਕਬਿੱਤ ਵੀ 

ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਪਾਠ ਇਉਂ ਹੈ:- 
ਕਝਿੱਤ ॥ ਜੈਸੇ ਬਛੁਰਾ ਬਿਛੁਰਿ ਪਰੇ ਆਨ ਗਾਇ ਬਨ ਦੁਗਧ ਨ ਪਾਨ ਕਹੇ ਮਾਰਤ 

ਹੈ ਲਾਤਕੀ । ਜੈਸੇ ਮਾਨਸਰ ਤਿਆਗਿ ਹੈਸ ਆਨ ਸਰ ਜਾਤ ਖਾਤ ਨ ਮੁਕਤ ਫਲ ਕੁਗਤ 
ਜੁ ਗਾਤ ਕੀ । ਜੇਂਸੇ ਰਾਜਦ੍ਰਾਰ ਤਜਿ ਆਨ ਦੁਵਾਰ ਜਾਤ ਜਨ ਹੋਤ ਮਾਨ ਤੈਗ ਮਹਿਮਾ ਨ 
ਕਾਹੂ ਬਾਂਤ ਕੀ । ਤੈਸੇ ਗੁਰ ਸਿਖ ਅਨ ਦੇਵ ਕੀ ਸਰੈਨ ਜਾਤਿ ਰਹਿਓ ਨ ਪਰਤ ਰਾਖਿ 
ਸ਼ਕਤ ਨ ਪਾਤਲੀ | ੪ਡ੧ | 



ਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੩੦੫੩) ਰਾਸਿ ੭ । ਸੰਸੂ 8, 

ਸਡਿ ਵਾ ਕੁਛ ਔਰ" । ਬਿਬਿਧਿ ਭਾਂਤਿ ਬਰਨੇ ਮੁਨਿ ਔਰ॥੨੬॥ਦੁਤਿਯ 
ਬੇਦ ਬਾਹਯ ਤੁਮ ਗ੍ਰੰਥ।ਤਾਸ ਪੂਜ, ਭਾਖਤਿ ਇਤਿ ਪੰਬ”। ਪੁਸ਼ਟ ਬਚਨ 
ਜਿਮ ਤੁਮ ਅਥਿ ਭਾਖੋ“ । ਸੋ ਸਭਿ ਵਿਪੂ ਬ੍ਰਿੰਦ ਰੁਚਿ ਰਾਖੋ' ॥ ੨੭ ॥ 
ੜ੍ਿਯਿ ਸੁਧਾਸਰ ਤੀਰਥ ਰਾਜੂ । ਕਵਨ ਪੁਰਾਨ ਪ੍ਰਮਾਨ ਸਮਾਜੂ”ਇਹ 
ਸੈਸੈ ਹਮਰੇ ਉਰ ਮਾਂਹੀ । ਤੁਮ ਸਮਾਨ ਸੈਸੈ ਹਰਿ ਨਾਂਹੀ॥ ੨੮ ॥ 
ਅਸ ਸੁਨਿ, ਬਚਨ ਕੀਨ ਮਹਾਂ ਗਜਾਤਾ।ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਦਾਸਅਵਨਿ ਬੱਖਕਾਂਤ'। 
“ਵਹਿ ਅਰਥ ਬਿਸਮਯ ਪਦ ਗਾਵ।ਨੇਤਿ ਨੋਤਿ ਜਿਹ ਬੇਂਦ ਬਤਾਵਾ”॥ 
੨੯॥"'ਜਿਹ ਅਨਜਾਨ ਦਿਪੈ ਭਵ ਨਾਨ।ਹੋਤਿਨਿਬਾਨਜਾਂਹਿਕੇ ਜਾਨਾ" 
ਅੱਖਰ; ਅਕਹਿ, ਅਗਾਧ, ਅਪਾਰ । ਸਹਸਾਨਨ'₹ ਜਿਹ ਲਹੈ ਨ ਪਾਰ 
॥੩੦॥ਅਸੁਰ,ਸੁਰਾ/ਤ੍ਰਿ,ਬਿਧਿ, ਮੁਨਿਬ੍ਰਿੰਦ''।ਭਨਭਿ ਪਰਾਂਵਰ ਪਰਮਾ- 
ਨੈਦ''।ਮਨ,ਬੁਧਿ,ਚਿੱਤ,ਗਰਾ, ਲਹਿ ਨਾਂਹੀ'।ਅਨੁਭਵ ਲਖ", ਬੋਧਕ 

"ਜਾਂ (ਸਤਿਕਾਲ=) ਸਤਿਜੁਗ ਦੇ ਸਮੇਂ (ਇਹ ਪਦ ਹੈ ਸੀ) ਯਾ ਕੋਈ ਹੋਰ (ਪੂਮਾਣ ਹੈ) । (ਅ) 
(ਕਾਲ=) ਸਮੇ' (ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਤ=) ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ (ਮੰਨਿਆਂ ਹੈ) ਭਾਵ ਕਲਜੁਗ ਦਾ ਸਮਾਂ 
ਕਰਕੇ “ਓਂ? ਨੂੰ ਛੱਤ ਕੇ ਇਹ ਨਵਾਂ ਪਦ ਰਚਿਆ ਹੈ । “ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਨੀਆਂ ਨੋ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ 
(ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ) ਕਥਨ ਕੀਤੇ ਹਨ । “ਦੁਜੇ ਬੇਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ (ਗੁਰ) ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ । 
“॥ਸਦੇ ਪੂਜਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਉਂ ਪੰਥ ਆਖਦੇ ਹੋ (ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਦੋਂ ਬਾਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਥ 
ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਤਤੇ ਵੇਦ ਵਾਲੇ ਕੁਪੰਥੀ ਹੋਏ) । “ਜਿਸਤਰ੍ਹਂ ਦੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਾਰਕ ਬਚਨ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ। 
੬ਓਹ ਸਭ (ਬਚਨ) ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਾਰੇ ਰੁਚਿ ਨਾਲ (ਚਿੱਤ ਵਿਚ) ਧਾਰਨ ਕਰਨਗੇ। “ਕਿਸ ਪੁਰਾਣ 
ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਹੈ (ਅ) ਕੀਰਤੀ ਦਾ ਪੂਮਾਣ ਹੈ [ਮੈਸ:, ਸਮਾਗਯ=ਕੀਰਤੀ]। 
ਦਤੁਹਾਤੇ ਵਰਗਾ ਸੈਸੇ ਨਾਸ਼ਕ (ਹੋਰ) ਕੋਈ ਨਹੀਂ । ੯ਐਸ ਸੁਣ ਕੇ ਪੂਬਵੀ ਤੇ ਗੁਰਦਾਸ (ਨਾਮ) 
ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਮਹਾਂ ਗਿਆਨੀ ਨੋ ਬਚਨ ਕੀਤਾ । “ਵਾਹ ਪਦ (ਦਾ ਅਰਬ ਉਹ) ਅਸਚਰਜ ਰੂਪ 
ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੇਦ ਨੇ ਨੇਤਿ ਨੋਤਿ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਪੂਰਨ ਝ੍ਰਹਮ।""ਜਿਸਦੇ ਨਾ ਜਾਣਨ ਤੇ 
ਮੈਸਾਰ ਨਾਲਾ ਪੂਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ੈ,ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਜਾਣਲ ਨਾਲ ਮੁਕਤ ਹੈ ਜਾਂਦ ਹੈ । ਅਬਵਾ 
ਉਹ ਨਾਨੇਤਵ ਦਾ ਅਗਿਆਨ ਨਾਸ਼ ਹੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । "(ਉਹ ਵਿਸਮਯ । ਰੂਪ) ਕਦੇ ,ਨਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਣੇ 

ਢਾਲਾ ਹੈ ਕਬਨੀ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ; (ਸੋਚ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ) ਡੂੰਘਾ ਹੈ ਤੇ ਬੇਹੱਦ ਹੈ । ਆ 
"੪ਦੇਂਤ; ਦੇਵਤੇ, ਸੂਖਮ ਜੀਵ; ਬ੍ਰਹਮਾ, ਮੁਨੀ ਸਾਰੇ ! "ਜਿਸਨੂੰ ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਤੇ 
ਪਰਾਵਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ । [ਸੈਸ੭ ਪਰਾਵਰ=ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਭ ਵੱਡੇ ਉਰੇ ਹਨ]। “੪ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਨ 
ਸਕਦੇ । ̀” ਗਿਆਨ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਂਪ ਸੂਰਜ । (੩੦੫੪) ਰਾਸਿ 7। ਅਸੂ ੩. 

ਵਸ ਮਾਂਹੀ' ॥ ੩੧ ॥ ਦੁਤਿਯ ੫ਦਾਰਬ-ਗੁਰ-ਇਤਿ ਨਾਮਾਂ` 
ਸ਼ਤਿ ਸਿੰਮ੍ਰਿਤਿ ਭਾਖਯੋ ਪਰਧਾਮਾ”। ਜਾ ਸਮ ਅਵਰ ਨ ਜਗ ਮਹਿ ਕੌਉ। 
ਸੋ ਗੁਰਦੇਵ ਸਮਰਥ ਪ੍ਰਭ ਓਉ”॥ ੩੨॥ ਜਿਹ ਪਾਏ ਕ੍ਰਿਤ ਕ੍ਰਿਤ" 
ਰਿਖਿ, ਜੋਗੀ । ਬਹੁਰ ਨ ਹੋਇ ਭਰਮ ਭਵ ਭੋਗੀ-ਗੋ-ਇਤਿ ਅੰਧਕਾਰ 
ਸ਼ਿਵ ਭਾਖਾ।-ਰੋ-ਚੈਤੌਨਯ ਵੇਦ ਮਤਿ ਸ਼ਾਖਾਂ॥੩੩॥ ਵਿੱਦਤਾਂ ਮੂਲ ਜੋਗ 
ਅਵਸਾਨੀ' । ਜਾਂਹਿ ਸਮਾਵਤਿ ਮੁਨਿਵਰ ਗਜਾਨੀ" । ਸ਼ੂੰਨਵਾਦ ਸ਼ੂੰਨਹਿ 
ਜਿਹ ਗਾਵਹਿੰ'। ਬ੍ਹ੧ ਵਾਦ ਜਿਹ ਬ੍ਰਹਮ ਬਤਾਵਹਿੰ॥ ੩੪ ॥ ਕਾਲਮਤੀ 
ਜਿਹ ਕਾਲ ਪ੍ਰਮਾਨਾ”” । ਨਾਨਾਂ ਮਤ ਠਾਨਯੋ ਮਤ ਨਾਨ"ਸਗੂਣ।ਜਾਂਹਿ 
ਨਾਰਾਯਨ ਕਹਿਹੀ"।ਕਰਮ ਬ੍ਰਿੰਦ ਕਰਿ ਜਾਂ ਪਦ ਲਹਿਹੀਂ"'॥੩੫॥ਲੱਖ 
ਰੂਪ ਵਾਚਾਰਬ ਜਾਸ ਕਹਿ” । ਅਵਰ ਨ ਪਾਵਨ ਰਹਤਿ ਜਾਸ 
ਲਹਿ'”। ਤਤ੍ਰਮਸੀ ਵੇਦਾਰਥ ਪ੍ਰਮਾਨਤਿ"' । ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੋ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ 

'ਰੱਤਵੇਤਿਆਂ ਦੇ ਰਿਦੇ (ਵਿਚ) ਵਸਦਾ ਹੈ (ਅ) ਬੋਧ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲ਼ ਹੈ ਤੇ ਹਿਰਦੇ 
ਵਿਚ ਵੱਸਦਾ ਹੈ । “ਦੂਸਰੇ ਪਦ 'ਗੁਰੂ” ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ (ਉਸਦਾ) ਨਾਮ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰਭੀ 
ਸਿਮਰਤੀ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾਂ ਕਿਹ ਹੈ [ ਯਥ; “ਅਜ ਸੱਚਿਦਾਨੰਦ ਪਰ ਧਾਮ” ਤੁਲਸੀ ] 
[ ਸਸ:; ਪਰ=ਪਰੇ; ਧਾਮ=ਸਰੀਰ । ਪਰ=ਸੌਪੂਰਨ; ਧਾਮ=ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਰੂਪ । ] । $ਓਹੀ । 
“ਜਿਸਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਹੈਂਦੇ ਹਨ । #ਭੋਗੀ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ (ਓਹ) ਮੈਸਾਰ ਵਿਚ 
ਭ੍ਰਮਦੇ- ਨਹੀਂ । (ਅ) ( ਜਿਸਨੂੰ ਪਾਕੇ ) ਵੇਰ ਭਰਮ ਨਹੀਂ ਹਦ (ਤੇ ਭਰਮ ਨਾ ਹੋਣੇ 
ਕਰਕੈ) ਜਨਮ (ਮਰਨ ਨਹੀਂ) ਭੋਗਣਾ ਪੈਂਦਾ । “ਹੁਣ ਅੱਖਰੀ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹਨ:-- “ਗੋ? 
ਇਤਨੇ (ਪਦ ਦਾ ਅਰਥ) “ਅੰਧਕਾਰ, ਸ਼ਿਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ । “ਵੇਦ ਦੀਆੰ ਸ਼ਾਖਾਂ ਦਾ ਮੱਤ 
ਹੈ ਕਿ “ਰ” (ਦਾ ਅਰਥ) ਹੈ “ਚੇਤਨ” । ੯(ਉਹ ਚੇਤਨ) ਗਿਆਨ ਦਾ ਮੂਲ ਤੇ ਯੋਗ ਦਾ 
ਅੰਤ (=ਅਵਧੀ) ਹੈ । "£ਜਿਸ (ਵਿਚ) ਸਮਾਂਵਦੇ ਹਨ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਮੁਨਿ ਤੇ ਗਿਆਨੀ । 
“"ਸ਼ੂਨਵਾਦੀ ਜਿਸ ਨੂੰ “ਸੰਨਯ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ । (ਅਕਸਰ ਸ਼ੂਨਵਾਦੀ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ “ਬੋਧ ਮਤਿ? 
ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ)। ""ਕਾਲ ਮਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ (ਜੇ ਕਾਲ ਨੂੰ ਮੂਲ ਕਾਰਣ ਮੰਨਦੇ ਹਨ) ਜਿਸ 
ਨੂੰ ਕਾਲ ਮੰਨਿਆਂ ਹੈ । "ਨਾਨਾ ਮਤਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਿਸਨੂੰ (ਮੂਲ ਯਾ 
ਪਰਮਾਦ) ਸਿੱਧ ਕੀਤ! ਹੈ । "$ਸਗੁਣ (ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ) ਜਿਸਨੂੰ ਨਾਰਾਇਣ ਕਹਿੰਦੇ 
ਹਨ । “ਭਾਵ; ਕਰਮ ਕਾਂਤ ਨਾਲ ਜਿਸਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮੰਨੰਦੇ ਹਨ । "੬ਜਿਸਨੂੰ ਵਾਚਜ ਅਰਥਾਂ 
ਦਾ ਲੱਖ ਫੁਪ ਆਖਦੇ ਹਨ । ̀”ਜਿਸਨੂੰ (ਲਹਿ=) ਲਖਕੇ (ਫੇਰ) ਹੋਰ ਕੁਛ ਪ੍ਰਪਤੀ ਯੋਗ 
ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ । "ਵੇਦ ਦੇ 'ਤੜੜ੍ਰੇਅਸਿ” ( ਵਾਕ ) ਦਾ ( ਲੱਖ) ਅਰਬ ਜਿਸ ਨੂੰ 
(ਪੂਮਾਨਤਿ=) ਮੰਨਿਆਂ ਹੈ। #ਪਟ=ਸਭਿ। 1ਪ-ਸਭਿ ਗੁਣ । 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੩੦੫੫) ਰਾਸਿ ੭ । ਅੱਸੂ ੩. 

ਠਾਨਤਿ" ॥੩੬॥ ਨਾਂ ਅਨਿਕੈ ਮਨ ਬ੍ਰਹਮ ਪਛਾਨਤਿ” । ਇਕ ਦਸ ਰੁੱਦ 
ਦਸੋਹਰਿ ਜਾਨਤਿ੧ਨਵ ਬਿਧਿ ਪ੍ਰਠਵ ਵਿੱਸਹ ਕ੍ਰਿਤ ਕਾਰਨਚਤਰ ਵਰਗ 
ਦਾ ਭਵ ਜਨ ਤਾਰਨ“ ॥ ੩੭ ॥ ਸੁਰਤਰ ਸਮਰਨ ਕੌਨ ਸੁਖ ਦਾਤ£। 

ਢਿੰਤਾਮਣਿ ਚਿੰਤਤਿ ਹਰਿ ਗਯਾਤ” । ਵਾਸੁਦੇਵ ਸਤਿਜੁਗ ਮਣਿ ਨਾਮ'। 
ਹਰਿ ਹਰਿ ਤ੍ਰੇਤਾ ਵਲਦ ਅਕਾਮ'॥੩੮॥ਦ੍ਰਾਪੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਬਿਜਯ ਪ੍ਰਚੇਡ"'। 
ਕਲਿ ਕੋਵਲ ਰਾਂਕਾਰ ਅਖੰਡ" । ਵੇਦ ਚਤਰ ਜੁਗ ਜਿਹ ਨਿਸਤਾਰੇ'”। 

“ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ (ਠਾਨਤਿ=) ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਸਾਰੀ ਚੌਪਈ ਦਾ ਭਾਵ ਇਉਂ ਹੈ ! 
'ਵਾਚਯ ਅਰਥ” ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਪਦ ਯਾ ਵਾਕਜ ਦੇ ਮੈਕੇਤੀ ਅਰਥ । ਲਖਯ ਅਰਬ” ਤੋਂ 

ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਜੋ ਲੱਛਣਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇ ਯਾ ਸਮਬ ਵਿਚ ਆਵੇ । (ਦੇਖੋ ਰੁਤ ਪੰਜਵੀਂ ਅੰਸ਼ੂ ੪੮) 

ਯਬਾ 'ਤਤ ਤੂੰ ਅਸੀ? ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਅਰਥ ਹਨ; “ਓਹ ਤੂੰ ਹੈਂ? ਇਸਦੇ ਵਾਚਕ ਅਰਥ ਨਾਲ 

ਜੀਵ ਈਸ਼ਰ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵ ਅਲਪੱਗ; ਪਰਛਿੰਨ ਤੇ ਅਵਿੱਦਜਾ 

ਉਪਾਧੀ ਸਹਿਤ ਹੈ; ਤੇ ਈਸ਼ਰ ਸਰਬੱਗ ਵਜਾਪਕ ਤੇ ਮਾਯਾ ਉਪਾਧੀ ਸਹਿਤ ਹੈ; ਪਰ 

“ਅਤਿ ਚਿਤ ਅਨੈੰਦਤਾ” ਜਿਵੇ ਜੀਵ ਵਿਚ ਹੈ ਤਿਵੇ' ਈਸ਼ੂਰ ਵਿਚ ਹੈ । ਸੇ ਇਸ “ਲਖਯੋ 
ਅਰੋਥ? ਨਾਲ਼ ਤਤ ਤ੍ਰੈ ਅਸੀ” ਦਾ ਭਾਵ ਸਿਧ ਹੋ ਗਿਆ । ਤਿਵੇਂ ਕਵਿ ਜੀ ਦੀ ਮੁਰਾਦ 

ਇਥੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲਖਜ ਅਰਬ ਕਰਕੇ 'ਤਤੜ੍ਰੰ ਅਸੀ” ਤੇ ਵਹਿਗੁਰੂ” ਦਾ ਇਕੋ ਭਾਵ ਹੈ । 
ਤਤਤ੍ਰੰਅਸੀ! ਦਾ ਵਾਚਜ ਅਰਥ ਹੈ “ਮਾਯਾ ਸਬਲ ਬ੍ਰਹਮ ਤੇ ਜੀਵ'; ਇਸ ਦਾ ਲੱਖਜਾਰਬ ਹੈ 

ਓਸ਼ੁਧ ਬੂਹਮਾ । ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਦ ਦਾ ਇਕੋ ਅਰਥ ਹੈ; “ਸੂਧ ਬ੍ਰਹਮ” । ਸੇ 'ਤਤਤ੍ਰੰਅਸੀ” ਦਾ 
ਲੱਖੜ ਅਰਥ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਿਆ । “(ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਦ ਦੇ 

ਅਭਿਪ੍ਰਾਯ ਵਿਚ) ਅਨੇਕਤਾ ਨਹੀਂ; (ਤੇ ਜਿਸ ਅਭਿਪ੍ਰਾਯ ਵਿਚ) ਮਨ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਪਛਾਣ 

ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ । 5ਜੋ ਯਾਰਾਂ ਰੁਦ੍ਰਾਂ ਤੇ ਹਰਿ ਦੇ ਦਸ (ਅਵਤਾਰਾਂ ਨੂੰ) ਇਕੋ (ਦਾ ਖੇਲ) ਜਣਾ- 

ਉੱਦਾ ਹੈ । “ਜੋ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਵਾਂ ਅਵਸਥਾਂ ਵਾਲੇ ਓਅੰਕਾਰ ਨੂੰ (ਇਕੋ ਅਪਣੇ ਰੂਪ 
ਵਿਚ ਦੱਸਦਾ ਹੈ) । “(ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤ੍ਰ) ਜਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਸਾਰ ਤੋਂ ਤਾਰਨੇ ਲਈ ਚਾਰ ਪੁਕਾਰ 

ਦੀਆਂ ਮੁਕਤੀਆੰ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ । =ਸਿਮਰਣ ਵਾ'ਲਆਂ ਨੂੰ ਕਲਪ ਬ੍ਰਿੱਛ ਵਾਂਡੂੰ (ਸਾਹੇ) ਸੱਖਾ 

ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ । “ਚਿੰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰਿ ਗਿਆਨ ਰੂਪ ਚਿੰਤਾਮਣੀ ਦਾ ਦਾਤ ਹੈ ।” 

ਦਸਤਿਜੁਗ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਨਾਮ (ਹਰੀ ਦਾ) ਵਾਮਦੇਵ ਸੀ । 'ਤ੍ਰੇਤਾ ਵਿਚ ਹਰੀ ਦਾ (ਨਾਮ) 

ਹਰਿ” ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਫਲ ਦਾਤ! ਹੈ ਸੀ ।੯“ਦ੍ਰਾਪਰ ਵਿਚ ਰੌਬੰਦ (ਨਾਮ) ਤੇਜ ਤੇ ਫੰਤੇ (ਦਾ 

ਦਾਤਾ ਸੀ) । "ਕਲਿਜੁਗ ਵਿਚ ਨਿਰਾ ਰਾਰ! (ਰਾਮ) ਅਵਿਫਿੰਨ (ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ ਸੀ) । 

੧ਕਜਿਸਨੇ ਚਹੁਆਂ ਜੁਗਾਂ ਵਿਚ ਗਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਨਿਸਤਾਰਾ ਕੀਤਾਂ ਹੈ (ਅ) ਜਿਸ ਨੇ ਚਹੁਆਂ 
ਸੂਗਾਂ ਵਿਚ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਨਿਸਤਾਰਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ । #ਪਸਹੈ । 



ਸ਼੍ਰ ਗੁਰ ਪੁਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੩੦੫੬) ਰਾਸਿ 7। ਅੱਸੂ ੩, 

ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਵਲੰਬ ਹਮਾਰੇ'॥੩੯॥ਬਾਵਰ ਜੰਗਮ ਬਨ ਤ੍ਰਿਨਮਾਂਹੀਸੁਤ੍ਰਾਂ- 
ਤਮਕ ਇਸ ਬਿਨ ਕੌ ਨਾਂਹੀ”। ਅਰਥ ਔਰ ਪਰਮਾਰਥ ਖਾਨੀ”। ਵਾਹਿ- 
ਗੁਰੁ ਸਾਰਰਬਾਂ ਪ੍ਰਮਾਨੀ” ॥ ੪੦ ॥ ਸਾਦਰ ਜਿਹ“ ਸੇਵਜੋ, ਮਹਦੇਵਾ" |। 
ਸਵਲ ਭਈ ਤਿਹ ਜਨ ਕ੍ਰਿਤ ਸੇਵਾ । ਇਨ ਤਜਿ ਜੇ ਅਨ ਆਸ਼ੇ 

ਲਹਿਹੀਂ₹। ਤੇ ਜਨ ਸੁਧਾ ਛਾਝ ਖਲ" ਗਹਿਹੀਂ॥8੧॥ ਚਤਰ ਵੀਜ ਚਹੁੰ 
ਜੁਗ ਕੇ ਕਾਢੇ'।ਵੀਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜੁਗਨ ਬਲ ਬਾਢੇ''।ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਵੀਜ 
ਮਹੀ।ਪੁਨ"ਪ੍ਰਣਵ ਆਦਿ ਪ੍ਰਗਟੇ ਹੈ ਧਰ ਧਨ"॥੪੨॥ਵਿਸੂ ਪਦਾਰਥ 
ਅਮਰ ਤੇਤੀਸਾਂ'।ਚਤੁਰਾਖਰ ਵਿਸ$ਵਿਸਵੇਵੀਸਾ"'। ਯੋਧ ਚਿੰਤਤਿ ਰੁਚਿ 
ਅਵਗਾਹਾ£ । ਤੋਤੇ ਲਹਤਿ ਭਗਤ ਇਨ ਮਾਂਹਾ॥੪੩॥ਵਰਨ ਨ ਸਾਂਕੋਂ 
੨ਊਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਤਾ ਆਸ਼ਾ ਹੈ। “ਸੂਤਰ ਸਮਾਨ (ਸਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਰਮਿਆਂ ਹੋਇਆਂ) ਇਸ 
ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ । ਢਅਰਬ ਤੇ ਪਰਮਾਰਥ ਦੀ ਖਾਣ (ਮੁਲ) । “ਵਾਂਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਾਰ ਅਰਥ 

(ਅਰਥ ਦਾ ਤੱਤ ਭਾਵ) (ਇਉਂ) ਪ੍ਰਮਾਣੀਕ ਹੈ ਅਬਵਾ ਮੰਨ ਲਓ । “ਜਿਸ ਨੇ । ਝੰਹੇ ਬ੍ਰਹਮਣੋ । 

੭ਘਸ੍ਠ ਤੇ ਸੇਵਾ । (ਅ) ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੇਵਾ । "ਇਨ੍ਹਾ ( ਚਹੈ ਅੱਖਰਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰਹ ) ਨੂੰ 

ਤਿਆਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ੇ ਲਏ ਹਨ । €ਫੋਕ । "$ਚਾਜੇ (ਅੱਖਰ) ਚਾਰੇ ਜੁਗਾਂ ਦੇ 

(ਮੰਤਰਾਂ ਦੇ) ਬੀਜ ਕੱਢੇ ਹੈਨ । "%(ਚਾਰ)ਜੁਗਾਂ ਦੇ ਮੰ੍ਰਾਂ ਦਾ ਬੀਜ ਹੋਣ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕਰਕੇ ਇਸਵਾਂ 
ਬਲ ਵੱਧ ਹੈ । (ਅ) (ਚਹਂ) ਜੁਗਾਂ ਦਾ ਬੀਜ ਰੂਪ ਹੋਣ ਦਾ' ਇਹ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ ਕਿ (ਜਪਣ 

ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ) ਬਲ ਵਧਦਾ ਹੈ । "ਫਿਰ ਚਹੈ ਪਦਾਰਥਾਂ (ਦੀ ਪੂਹਾਪਤੀ ਦਾ ਏਹ) ਬੀਜ 

(ਕਾਰਣ ਹਨ ਚਾਰ ਅੱਖਰ) ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਉਤੇ । "$ਪਰਸੇਸ਼ਰ ਤੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਧਨ ਆਦਿ ਇਸੇ 

ਤੋਂ ਪ੍ਰਗਣ -ਹੁੰਦਾ ਹੈ । [ਸਸ, ਪ੍ਣਵ=ਪਰਮੇਸ਼ਰ]। ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੈ ਧਰਤੀ 
ਦੇ ਸਾਰੇ ਧਨ ਇਸੇ 'ਵਾਹਿਗੁਰੂ” ਦੇ ਜਪ ਤੋਂ ਲੱਭੰਦੇ ਹਨ । [ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਈ ਦੇਖ ਸ਼੍ਰ ਗੁਰ ਨਾਨਕ 
ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਪੂਰ: ਅਧਯਾ: ੧ ਅੰਕ ੬੮] । (%) ਧਰ ਧਨ=ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦਾ ਧਨ; ਭਾਵ ਬ੍ਰਿੱਛ । 
ਪੁਣਵ=ਬ੍ਰਹਮ । ਭਾਵ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੀਜ ਰੂਪ ਚੌਹਾਂ ਅਖਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਰੂਪੀ ਬ੍ਰਿੱਛ ਪੂਗਟਦਾ 

ਹੈ ਅਰਬਾਤ ਵਾਹਿਗੁਜੁ. ਨਾਮ ਤੋਂ ਨਾਮੀ ਦੀ ਪੂਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । (੬) ਆਦਿ ਵਿਚ ਧਰਤੀ 

ਉੱਤੇ ਓਅੰਕਾਰ ਬੀ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ) ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਤੇ ਧੈਨਤਾ (ਜੋਗ ਹੋਇਆ) [ਸੈਂਸ੭ 
ਪ੍ਰਣਵ=ਓਂ]। "ਸਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਬ ਤੇ ੩੩ (ਕੌੜ) ਦੇਵਤਾ । "ਨਿਸ਼ਚੇ ਕਰ ਕੇ ਚਾਰ ਅਖਗਾਂ 

ਦੇ ਵਿਚ ਹੀ ਹੈਨ [ਸੈਸ4 ਵਿਸ਼=ਵੜਨਾ; ਵਿਚ ਹੋਣ, ਵਸਣਾ] । "#ਜਿਸ ਜਿਸ (ਪਦਾਰਥ 

ਦੀ) ਰੁਚੀ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਮਗਨ ਹੋ ਕੇ ਚਿੰਤਨ ਕਰੇ। "?ਭਗਤ ਤਿਸ ਤਿਸ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ 
(ਅਬਰਾਂ) ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ । 

#ਂਘਟ-ਸੂਾਰਥ । ਹੋਪਟ-ਯੋਹੀ । 

੨ਘ:-ਤਨ । ਅਰਥ ਬਣੂ:-ਅਦਿ (ਨਾਮ) ਪ੍ਣਵ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ ,ਤੋ' ਹੀ) ਰੂਪਧਾਰੀ 
ਹੋਕੇ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਸੀ । ਊਪਾਟ=ਵਸ । 



ਸਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ? ( ੩੦੫੭) ਰਾਸਿ ੭। ਅਸੂ ੩. 

ਵਰਨ ਪ੍ਰਤਾਪ" । ਜਾਨਤਿ ਹੈ' ਜਿਹ ਜਾਂਪ ਸੁ ਜਾਪੁ” । ਸਰਬ ਸਾਰ ਸ੍ਰੀ 
ਗੁਰ ਪ੍ਰਗਟਾਯੋ । ਜੇ ਵੇਦਨ ਗੁਹਯਾਰਬ ਗਾਯੋ”॥੪੪।ਵਿੱਧ੍ਰੋਵਾਚ॥ ਦੋਹਰਾ॥ 
“ਚਤੁਰਾਖਰ ਇਹ ਸਾਰ ਸੁਠ ਪ੍ਰਭੁ ਤੇ ਸੁਨਜੋ ਪ੍ਰਤਾਂਪ। ਤਾਸ ਸਤੋਂਤ੍ਰ 
ਬਖ਼ਾਨੀਏ ਜਾਪ ਕਰਹਿ ਰੁਚਿ ਜਾਪ? ॥ ੪੫ ॥ 

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਦਾਸੋ ਵਾਚ ॥ ਅਥ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੋ੩ ॥ 
ਸੂਚਨਾਂ-ਹੇਠਲੇ ਛਿਆਂ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਾਠ ਮੂਲ ਵਿਚ ਜੋ ਮਾਂ ਨੇ ਰੱਖੇ ਹਨ ਸੈ ਓਹ ਹਨ 

ਜੋ ਕਈ ਨੁਸਖਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨੇ ਤੇ ਢੁਕੇਂ ਹਨ, ਅੰਤੇ ਜੋ ਵਯਾਕਰਨ ਤੇ ਪਿੰਗਲ ਦੇ 
ਠੇੜੇ ਤੋਂ' ਏੜੇ ਦੀ ਦੁਸਤੀ ਵਿਚ ਹਨ । ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅਨੁਸ਼ਟਪ ਛੈਦ ਦੀ ਚਾਲ 
ਕਰਕੇ ਅਥਵਾ ਵਗਾਕਰਣ ਦੇ ਕਾਇਦਿਆਂ ਕਰ ਕੇ ਅਜੇ ਬੀ ਕੁਛ ਕੁਛ ਅਸ਼ੁੱਧੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਤ 
ਦੇਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਗੁਰਮਖੀ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੈਸਕਰਿਤ ਨ ਜਾਣਨ ਕਰ ਕੇ ਅਰ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ 
ਕਰ ਕੇ ਪਈਆੰ ਹੌਣ ਤਾਂ ਅਚਰਜ ਨਹੀਂ । ਅਸਲੀ ਨੁਸਖਾ ਕਵਿ ਜੀਦਾ ਲਿਖਤ ਮਿਲਦਾ 
ਨਹੀਂ) ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਰਚਨਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਜੋ ਨੌੜੇ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਠ ਜਾਪਦੇ ਹਨ 
ਅਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਟੂਕਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਸਲ ਸੁਧਾਈ ਤਦੇ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਦੇ 

<< ਮਿਤਯਗ੍ਰੰ; ਸ਼ੈਪੁਟੇ ਵਿਸ਼੍ਰ ਭੂਖ਼ਟ ਅਨੁਸ਼ੂਪ ਛੰਦ । ਯ (ਟੇ | 

ਵਿਸ਼੍ ਬੋਧ, ਸੂਈ ਬ੍ਹ-, ਤੰਦੋਂ ਪ੍ਠਵਾਦੀ ਨਮਾਮਿਹੈ! ॥₹॥ 
ਵਿਸ਼ੇਸ=ਜੇ ਵਿਸ (=ਮਿਸਾਰ) ਦਾ ਈਸ਼ਰ ਹੈ। 
ਆ ਸਹ ਉਇ ਐਸ ਪਰ ਕਿ ਲਦ3। 
ਸੈਪੁਟੇ ਵਿਸ ਭੂਸ਼ਟੰ=ਜੋ _ਸੈਸਾਰ ਰੂਪੀ ਡੱਝੇ ਦਾ ਕੂਖਣ ਹੈ । ਜੀਕੁਰ 

ਗਹਿਣਾ ਡੱਬੇ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੈ ਤਿਵੇਂ ਵਚਿੱਤ੍ ਜਗਤ ਵਿਚ ਪਰਗੇਸ਼ਰ | 
ਗਹਿਣੇ ਵਤ ਸ਼ੋਭਾਦਾਇਕ ਤੇ ਵਯਾਪਕ ਹੈ। 

ਵਿਸ਼ੂ ਬ8=ਸੈਸਾਰ ਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗਿਅਨ ਹੈ । 
ਸੂਹੀ ਬ੍ਰਹਮਛਜੋ ਅਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਲਹ ਪਰਲ 
ਜਿਪ ੨6 << ਨੂੰ। 

ਪੂਣਵਾਦੀ=ਓਅੰਕਾਰ ਦਾ ਬੀ ਜੋ ਆਇ ਗਿ 
[ ਨਮਾਮਿਹੈ=ਨਮਾਮਕਹਮ੍=ਮੇਰੀ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ 

”(ਇਨ੍ਹਂ) ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਪੂਤਾਪ । “ਭਾਵ; ਜਪਣੇ ਵਾਲੇ ਇਲ੍ਹਾਂ ਅਖਰਾਂ ਦੇ ਜਾਪ ਦੇ ਮਹਾਤਮ ਨ 
ਜਾਣੰਦੇ ਹਨ । #ਅਨੁਸ਼੍ਪ ਛੈਦ ਦੀ ਚਾਲ ਮੂਜਬ 8” ਪਦ ਇਬੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ 
ਸ਼ੁਧ ਪਾਠ ਬਨੇਗਾ 'ਪੂਣਵਾਦੀ ਨਮਾਮਿ 3, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਵਾਂ ਲਘੂ ਤੇ ਛੀਵਾਂ ਗੁਰੂ 
ਹੋਵੇਗਾ । ਤੇ ਚੇਥਾ ਪਾਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੱਤਵਾਂ ਬੀ ਲਘੂ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਅਰਥ ਕਰਨ ਵਿਚ ਬੀ ਕੁਬ 
ਢਰਕ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗ11 ਇਸ ਦਾ ਗਤਿ ਪਾਠ ਐਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ ਠੀਕ ਹੈ/ ਨਮਾਮਜਹਮ 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੁਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੩੪੫੮ ) ਰਾਮਿ ੭ । ਅੰਸੂ ੩, 

ਅਰਬੋ-( ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤ੍ਰ ਜਿਸ ਦਾ ਲਖਾਜਕ ਹੈ ਜੇ) ਮੈਸਾਰ ਦਾ ਈਸ਼ਰ ਹੈ, ਉਹ 
ਸੈਸਾਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੈਸਾਰ ਰੂਪੀ ਡੱਬੇ ਦਾ (€੮) ੂ ਸ਼ਣ ਟਰਪ 
ਹੈ; (ਫਿਰ ਜਿਸਨੂੰ) ਮੈਸਾਰ ਦਾ (ਸਾਰ) ਗਿਆਨ ਹੈ ਤੇ (ਉਹ) ਅਪਣੇ ਆਪ ਤੇ” 
ਆਪ ਹੀ ਹੈ (ਹਾਂ) ਉਸ ਨੂੰ (ਜੋ) ਓਅੰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਆਦਿ ਹੈ ਮੇਰੀ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। 
ਵਰ੍ਣਾਵਰ੍ਣ ਵਿਹੀਨਾਯਾਂ ਵੇਦ _ਸਾਰ ਪ੍ਰਵਰ੍ਤਕ: 
ਵਿਸ਼੍ਹ ਵਰਗ] ਮਹੀਧੀਸ਼ੈ[ ਵਕਾਰੋ$ ਤੇ ਨਮਾਮਿਹੈ ॥ ੨॥ 
ਵਹ੍ਣਾਵਰ੍ਣ ਵਿਹੀਨਾਯ=ਵਰਣਾਂ ਅਵਰਣਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ।(ਵਰਣ=ਬ੍ਰਹਮਣ, ] 

ਖੱਤਰੀ; ਵੈਸ਼ ਤੇ ਸ਼ੂਦੂ । ਅਵਹ੍ਣ=ਨੀਵੀਆੰ ਜਾਤੀਆਂ ਜੋ ਵਰਣ 
ਵਿਚ ਨਾਂ ਹੋਣ । ਵਿਹੀਨਾਧ=ਇਨਾ। ( ਅ) ਕਿੱਸੇ ਹੈਗ ਬੇਰੰਗ ਤੋਂ | 

| ਰਹਿਤ । [ ਵਰਣ=ਰੈਗ ] ( ਏ ) ਕਬਨ ਤੇ ਅਕਬਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ । | 
੧ ਵੇਦ ਸਾਰ ਪ੍ਰਵਰ੍ਤ੍ਰਕ-=ਵੇਦਾਂ ( ਯਾ ਤੇੜ ਗਿਆਨ ) ਦੇ ਸਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ $ 

ਕਰਨ ਵਾਲਾ । | 
ਵਿਸ਼ਵਰ੍ਗ ਮਹੀਧੀਸ=ਸਮੂਹ ਸੈਸਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ _ਦਾ _ਪਤੀਊ । | 

(ਐ) ਸਸਾਰ ਨੂੰ (ਚਾਰੇ) ਪਦਾਰਬਾਂ (ਦਾ ਦਾਤਾ) ਤੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦਾ ਪਤੀ । | 
(ਏ) ਵਰਗ ਦਾ ਅਰਥ ਮੁਕਤੀਆਂ ਬੀ ਕਰਦੇ ਹਨ । | 

( ਵਕਾਰ $=ਤਿਸ /ਵੱਵੇ” ਅੱਖਰ ਨੂੰ । ] 
ਅਰਥੋ-ਵਰਣ ਅਵਰਣ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਤੇ ਵੇਦ ਸਾਰ ਦਾ ਪਰੀਵਰਤਕ ਹੈ ( ਜੋ, ਵਿਰ ਉਹ) 

ਮੈਸਾਰ ਨੂੰ (ਚਾਰੇ) ਪਦਾਰਥ (ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲਾ) ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਪਤਿ ਹੈ; ਤਿਸ (ਦੇ ਲਖ ਯਕ) 
€ਵੱਵੇ” ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ$ । 
ਹਰੀ ਹ ਸ਼੍ਯੈ ਬ੍ਹਮ੍ ਹੈਸ ਬੋਧ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ] । 
ਹਸਖ਼ਮਲ ਵਰਯ ਵੀਜੇ ਹਕਾਰੇ ਤੋ ਨਮਾਮਿਹੈ ॥ ੩ ॥ 
#ਵਿਹੀਨਾਯ ਦੀ ਜਗਾ ਦਰੁਸਤ ਪਾਠ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ-ਵਿਹੀਨਾਖ਼ਮੈਂ, ਵਜਾਕਰਣ 

ਅਨੁਸਾਰ 'ਵਿਹੀਨਾਯ” ਦੀ ਵਿਭਕਤੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੀ । “ਵਿਹੀਨਮਨ” ਦਾ ਅਰਥ ਹੋਉ= 
(ਵਰਣ ਅਵਰਣ ਤੋਂ) ਵਿਹੀਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਖੀਦਾ ਹੈ। __ 1ਪਾਟਾਂਤ੍ਰ-ਵਿਸ੍ਰੰਭਰ=ਸੈਸਾਰ 
ਨੂੰ ਭਰਨ ਵਾਲ਼ਾ । ਮਹੀਧੀਸੈ ਦੀ ਸੈਧਿ ਅਸ਼ੁਧ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਠ ਹੋਵੇ ਗਾ = 
(ਮਹਾ?-ਅਧੀਸ਼ੈ ) ਮਹਾਧੀਸ਼, ਫਿਰ 'ਵਿਸ਼ਹਵਨ੍ਗ ਮਹਾਧੀਸ਼ੇ' ਦਾ ਅਰਥ ਐਉ' ਲਾੱਗੋਗ= 
ਸਮੂਹ ਸੈਸਾਰ ਦਾ ਮਹਾਨ ਮਾਲਿਕ । ਰੋਵਾਸਦੇਵ ਦਾ ਅਰਬ “ਬ੍ਰਹਮ ਯਾ ਪਰਮਾਤਮਾ? 
ਮੰਨਕੇ ਉਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਬੀਜ ਰੂਪ ਕਹਿ ਆਏ ਹਨ ਤਾੰਤੇ 'ਵਵੇ” ਦੇ 
ਅਰਥ ਬੀ “ਬ੍ਰਹਮ” ਮੰਨਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਰੰਹੇ ਹਨ, ਇਸੇਤਨ੍ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਸਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ 
ਹ,ਗ.ਰ. ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਬੀ ਬ੍ਰਹਮ ਲਖਾਯਕ ਦੇਂਸਕੇ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਨਗੇ। 

[ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕੌ” ਸੁੱਧ ਪਾਠ ਹੈ, ਅਰਥ ਹੋਊ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ” । 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ। ___( ੩੦੫੯) ਗਾਸਿ 2। ਅੰਸੂ ੩, 
[ ਹਰੀ=ਵਿਸ਼ਨੂੰ । ਹਰਾਦਿ=ਹਰ--ਆਦਿ=ਸ਼ਿਵ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਾਂ । 

( ਅ) ਹਰ=ਸ਼ਿਵ; ਆਦਿ=ਮੁੱਢ; ਮੂਲ । ਅਥਵਾ ਆਦਿਕ । | 

| ਤਿਲ ਹਲ] 
| ਹੈਸ=ਉੱਜਲ । ਬੋਧ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤੋ=ਜੇ ਗਿਆਨ ਪੂਕਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ । 

( ਅ) ਹੈਸ ਬੋਧ ਪੁਕਾਸ਼ਤੈ=ਬ੍ਰਹਸਾਂ ਨੂੰ ਰਯਾਨ ਪੂਕਾਸ਼ਣ ਵਾਲਾ ! 

4 ਹਸਖਮਲ”=[ ਹ=ਪ੍ਰਗਟ ਹੀ । ਸ=ਸੁੰਤੇ । ਖ=ਅਕਾਸ਼ ਵਤ ਪੂਰਣ । 
ਮ=ਮਾਂਯਾ । ਲ=ਲਯਤਾ ] ਜੋ ਸੁੱਤੇ ਅਕਾਸ਼ ਵਤ ਪੂਰਣ ਹੈ । | 

ਤੇ ਮਾਯਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਲਯ ਹੈ (ਅ) ਜਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ | 

ਪਦ ਹਸ੍ਹਾਮਲਕ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਅਰਥ ਹਨ:=ਹੇੱਥ ਤੇ ਥੇ 

ਆਉਲੇ ਵਾਂਡੁ ਸਾਫ ਦਿੱਸਦਾ; ਭਾਵ ਪੂਤੱਖ ! ਵ਼ਰਯ=ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ । 

| ਵੀਜੈ=ਮੂਲ ਨੂੰ, ਕਾਰਣ (ਰੂਪ) ਨੂੰ । ਬੀਜ ਨੂੰ । ਹਕਾਰੈ=/ਹਾਹਾ” ਅੱਖਰ ਨੂੰ । ] 

ਅਰਬ-ਮੇਂ ਉਸ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕਾਰਣ (ਰੂਪ ਦੇ ਲਖਾਯਕ)ਹਾਹੇ'ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ 

(ਜੇ) ਸਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ ਤੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ; ਸ਼ਿਵ; ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੂੰ ਉੱਜਲ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨੇ 

ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਸੁੰਤੇ ਅਕਾਸ਼ ਵਤ ਪੂਰਣ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ (ਤੇ ਵਿਰ) ਮਾਯਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਲਯ ਗੈ 

ਹੋਰ ਅਰਥ-(ਹਰੀ=) ਵਿਸ਼ਨੂੰ (੩ ਹਰ=) ਸ਼ਿਵ ਦੀ (ਬੀ ਜੋ) ਆਦਿ ਹੈ; ( ਤੇ ) ਅਕਾਰਣ 

ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ) ਬ੍ਰਰਮਾਂ ਨੂੰ ਬੀ ਜੋ ਗਜਨ_ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਣ ਵਾਲ। ਹੈ; ( ਜਿਸ ਦਾ ) ਪੂਤੱਖ` ਵੀਜ ਰੂਪ 

(ਰਾਹਾ ਅੱਖਰ ਹੈ) ਉਸ ਹਾਹੇ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ! ਹੈ 

ਗਕਾਨਾਰ੍ਕੈ ਗਿਰਾਧੀਸ਼ੋ ਗੌਤੀਤ:ੂੰ _ਸ੍ਰੱਛ ਸਾਂਖਿਟੈ । 

ਗਮਨਾਗਮ੨6$ ਵਿਹੀਨਾਯ[] ਤੇ ਗਕਾਰੈ ਨਮਾਮਿਹੈ ॥੪॥ 
[ ਗਕਨਾਦ੍ਰੰ=ਜੋ ਗਜਾਨ ਦਾ ਸੂਰਜ ਹੈ [ਗਜਨ--ਅਕ੍ਕ=ਸੂਰਜ]। ॥ 

| ਗਿਰਾਧੀਸ਼ੌ=ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਤੀ । ( ਅ ) ਸਰਸ਼ੂਤੀ ਦਾ ਪਤੀ । 

ਗੋੀਤੇ=ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਅਤੀਤ; ਅਕੱਥਨੀਯ ।[ ਮੈਸ:: ਗੋ=ਬਾਣੀ_। 
ਅਤੀਤ=ਰਹਤ]। ( ਅ ) ਇੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਅਤੀਤ [ ਗੋ=ਵਿੰਦੀਆਂ ]। 

#ਸਖਮਲ ਵਰਯਾ ਦੀ ਬਾਵੇਂ ਸ਼ੁਧ ਪਾਠ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ-“ਹਸਤਾਮਲੰਕ ਵਦ'ਛਹੱਥ 

ਉੱਤੇ ਧਰੇ ਆਉਲੇ ਵਾਂਗੂ, ਫਿਰ £ਹਸ਼ੂਮਲਕ ਵਦ ਵੀਂਜੈ ਹਕ/ਰੈ 3 ਨਮਾਮਕਹਮ” ਦਾ ਅਰਥ 

ਬਣੂ=ਜੇ ਹੱਥ ਤੇ ਧਰੇ ਆਉਲ ਵਾਹ (ਪ੍ਰਤੱਖ) ਬੀਜ ਰੂਪ ਹੈ ਉਸ (ਦੇ ਲਖਾਯਕ) ਹਾਹੇ ਨੂੰ ਮੇਰੀ 

ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। __7ਇਹ ਅਰਥ ਮੂਲ ਪਾਠ ਨੂੰ “ਹਸਾਮਲਕ ਵਦ” ਮੰਨਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ । 

ਤਤ੍ਰਕਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਮੰਤ੍ਰ ਰੰ ਸਰੀ; ਲ੍ਰੀ ਆਦਿ ਹਨ । ਉਧਰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਮਤੇ ਹੇਵੇ ਪਰ ਤਾੰਤ੍ਰਿਕ 

ਅਤੇ ਨੂੰ ਕਵੀ ਜੀ ਮੰਨੇਦੇ ਨਹੀਂ । ਤੌਸ਼ੁੱਧ ਪਾਠ ਢਾਹੀਏ “ਰੋ(ਤੀਤ । 
ਉੱਗਮਯਾਚਮਯਾ ਸ਼ੁਧ ਪਾਠ ਹੇਵੇਗ) &ਦ ਦੀ ਚਾਲ ਮੂਜਬ । ਲਿਖਤੀ ਨੁਸਖਿਆਂ 

ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਪਾਠਾਂਤ੍ਰ “ਗਗਨਾਗਮਯ' ਬੀ ਹੈ ਜੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ । 

[]ਮੰਵਹੀਨਾਖਨ ਸ਼ੁਧ ਪਾਠ ਹੈ; “ਵਿਹੀਨਾਯ” ਦੀ ਵਿਡਕਤੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੀ । 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਂਪ ਸੂਰਜ ! ( ੩੦੬੦) ਰਾਸਿ 2। ਅੱਸੂ 4. 

` ਸ਼ੁੱਛਅਪਵਿੱਤ੍ਰ। ਸਾਖਿਣ=ਸਾਖੀ ਰੂਪ; ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦਾ ਜਾਣਨਹਾਰ। 
ਸਭ ਦਾ ਦੇਖਣਹਾਰਾ ਪਰ ਅਮੈਗ । 

ਗਮਨਾਗਮਵਹੀਨਾਯ=[ ਗਮਨ%- ਆਗਮਨ “ ਵਿਹੀਠਾਸ]। ਆਉਣ ਜਾਣ 

(=ਜੈਮਣ ਮਰਨ) ਤੋਂ ਰਹਿਤ । ___ ਗਕਾਰੈ='ਗਾਂਗੇ? ਅੱਖਰ ਨੂੰ । 1 
ਐਰਬ-(ਜੋ) ਗਯਨ ਦਾ ਸੂਰਜ ਬਾਣੀ ਦ। ਪਤੀ,ਇੰਦਰੀਆਂ ਤੋਂ ਅਤੀਤ, ਪਵਿੱਤਰ ਸਾਖੀ ਰੂਪ ਤੇ 

ਜੈਮਣ ਮਰਣ ਤੋ” ਰਹਿਤਹੈ ਉਸ(ਦੇ ਲਖਾਯਕ)ਂਗਗੇ'ਐਖਰਨੂੰ ਮੈਂਨਮਸ਼ਕਾਰਕਰਦਾਹ 
ਰਾਮ ਵੀਜਾਂ, ਸੁਰੇਸ਼ ਰੇ, ਦੇਵ ਦੈਤਕਾਭਿਬੈਦਿਤੇ । 
ਸਰਤ੍ਰਸ਼੍ਧੀ, ਸਰਵਰ ਮਿਤੀ! ਸ਼ਕ੍ਰੀ,ਤੇ ਰਕਾਰੈ ਨਮਾਮਿਹੇ ॥ ੫॥ 

[ ਰਮ=ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ; ਕੀੜਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ । ਵਾਹਿਗੁਰੂ । 
| ਵੀਜੈ=ਕਾਰਣ ਨੂੰ । ਮੂਲ ਨੂੰ । 
| ੁਰਸਰੰ=ਸੁਰ-- ਈਸ਼ਰ । ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਬੀ ਈਸ਼ਰ ਨੂੰ, ਪਰਮਾਬਮਾਂ ਨੂੰ । 
| ਦੇਵ ਦੈਤਜਾਡਿਬੰਦਿਤੋ=ਦੇਛਤੇ ਤੇ ਦੇ'ਤਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਅ ਹੈ । 
ਸਰਵ੍ਾਸ਼ਰਯ=ਸਰਬ ਦਾ ਜੇ ਆਸ਼ਰਮ ਹੈ । 
ਸਰਵ੍ਰ ਮਿਤੀ ਸ਼ਗ੍ਹੀ=ਜੇ ਸਰਬ ਮਿਰਯਾਦਾ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਓਪੰਨ ਹੈ । 

| (%) ਜੇ ਪਾਠ ਕੇਵਲ=ਸਰਵ੍ਰ ਸ਼ਟ੍ਹ-ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਰਥ ਲਗੇਗ- 
| ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਭ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ। ( ਦ ) “ਸਰਵ੍ਰਮਿਤੀ” ਦਾ ਪਦ 

ਛੇਦ ਸਰਵੇ ਇਤਿ” ਕਰੀਏ ਤਾੰ “ਸਰਬ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦਾ 
| ਅਸਬਾਨ” ਅਰਥ ਹੋਸੀ । ਯ।, ਇਤੀ=ਇਸ ਪੂਕਾਰ ਦੀ । 
( ਤੇ ਰਕਾਰੈ=ਉਸ “ਰਾਰੇ” ਅਖਰ ਨੂੰ । 

'ਐਰਥ-(ਜੇ ਸਰਬ ਵਿਖੇ) ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ (ਸਰਵ ਦਾ) ਕਾਰਣ ਹੈ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਬੀ 
ਈਸ਼ਰ ਹੈ, ਦੇਵਤੇ ਤੇ ਦੈੱਤਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ (ਤੇ ਜੇ) ਸਰਬ ਦਾ 
ਆਸਰਾ ਹੈ; ਸਭ ਮਿਰਯਾਵ' ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਮੈਪੰਨ ਹੈ ਉਸ (ਦੇ ਲਖਾਯਕ) “ਰਾਰੇ” ਅੱਖਰ 
ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ । 

ਇਤ੍ਰੇਵ ਮਹਾਂ ਵਰ੍ਟੈ, ਭਾਵਨਾਂਯ ਮੁਹੂਕ੍ਮੁਹੂ: । 
ਚਤਰ ਵਰ੍ਗ ਢਲੌ ਵਾਸ਼ਰਹੰ ਸਿੱਧੀ ਏਵ$ ਨ ਸੈਸ਼ਯ:॥ ੬॥ 
ਵਸ਼ੂਧ “ਫੀਜੋ! ਪਾਠ ਹੈ । “ਰਾਮ ਵੀਜੈ? ਦਾ ਐਉਂ ਬੀ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹਨ॥-ਪਦ 

“ਰਾਮ ਦਾ ਜੇ “ਵੀਜ! ਫੂਪ ਹੈ, ਭਾਵ “ਰਾਰ? ਅੱਖਰ । 1“ਮਿਤੀ! ਪਾਠ ਏਥੇ ਨਗੀੱ 
ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਨਾਲ ਵੈਦ ਦੀ ਗੇਫਤੀ ਦੇ ਦੇ ਅੱਖਰ ਵਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । 

ਤ'ਤਸਯ! ਪਾਠ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵਧੇਰੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ । ਦਾਸ਼ਜ ਦਾ ਅਰਥ ਦਾਤਾਂ ਬੀ ਹੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
ਉਸੂੱਧ ਪਾਠ ਚਾਹੀਏ ਓਸਿਚਿ ਵਾ । ਫਿਰ ਇਸ ਦੂਜੀ ਤੁਕ ਦਾ ਅਰਥ -ਬਣੇਗਾ-ਉਸ ਨੂੰ 

ਚਾਰੇ ਪਦਾਰਬਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਹੂੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਪਤ)) ਇਸ ਵਿਢ ਸੌਸਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। 



ਰੀ ਗੁਠ ਪੁਤਾਪ ਸੂਰਜੇ । (੩6੬੧) ਗਸਿ ੭। ਅਸੂ 9. 
[ ਇਤ੍ਹੇਵ=ਐਸੇ; ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ । ਮਹਾਂ ਵਰਟੈ=ਮਹਾਨ ਅੱਖਰ । ] 
[ ਭਾਵਨਾ ਸਰਹਾ ਧਾਰਕੇ; ਭਾਵਨਾਂ ਨਾਲ਼ । ਮੁਹੂਰ੍ਮੁਹੂ=ਬਾਰ ਬਾਰ 
੨ ਦ੬ਵ ਵਰਗ=ਚਾਹੇ ਪਦਾਰਬ-ਧਰਮ; ਅਰਬ; ਕਾਮ; ਮੋਖ ! 6 

| ( ਅ) ਚਾਰੇ ਮੁਕਤੀਆਂ-ਸਾਲੋਕ; ਸਾਰੂਪ; ਸਾਸੀਪ ਸਾਯੂਜ””" । 
ਫਲੈ=ਫਲ ਦਾਤਾ । ਦਾਸ਼ਜ=ਦਾਸਾਂ; ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ । (ਅ) ਦਾਤ ! | 
[ ਏਵ ਨ ਸ਼ੋਸ਼ਯ:- ਇਸ ਵਿਚ (ਕੋਈ) ਸੈਸਾ ਨਹੀਂ । ਭਾਵ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ । । 

ਅਰਯ-( ਏਹ ਚਾਰੇ ਅੱਖਰ ) ਐਸੇ ਮਹਾਂ ਵਰਣ ਹਨ ( ਕਿ ਜੇਹੜੇ ) ਦਾਸ ਸ਼ਰਧਾ ਧਾਰਕੇ 
(ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ) ਬਾਰ ਬਾਰ (ਜਪਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ) ਚਾਰੇ ਪਦਾਰਬ ਤੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦੇ ਫਲ 
ਦਾਤਾ ਹਨ ਏਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਮੈਸਾ ਨਹੀਂ । 

ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਹ੍ਰਿੰਖ ਸਪਤਮ ਰਾਸੇ 'ਤਾਈ ਗੁਰਦਾਸ' ਪ੍ਰਸੰਗ ਬਰਨਨੇ ਨਾਮ ਤ੍ਰਿਤੀਓਂ ਅੰਲੂ ॥ ੩ ॥ 
੪. [ਕਾਂਸ਼ੀ ਵਿਚ ਪੰਡਤਾਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ] । 

ਦੋਹਗਾ ॥ “ਮੰਤ੍ਰਾਜ? ਸੈਛੇਪ ਕਰਿ ਕਹਯੋ ਜਥਾ ਮਤਿ ਸਾਂਰ। ਜਿਹ ਸਮੁੜੇ 
ਨਿਜ ਰੂਪ ਲਹਿ ਹੋਤਿ ਸਿੰਧੁ ਭਵ ਪਾਰ” ॥ ੧ ॥ ਚੌਪਈ॥ ਸੁਨਹੁ ਦੁਤਿਯ%, 

ਜੁ ਬਾਠੀ। ਰਤਨਾਕਰ”, ਅਨਗਨ ਗੁਨ ਖਾਣੀ । ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ 

ਇਹ ਨਮਿਤ ਅਵਤਾਰਾ । ਸ਼੍ਰੀ ਕੋਸ਼ਵ' ਨਿਸ਼ਚੇ ਵਪੁ ਧਾਰਾ ॥੨॥ ਨਿਰਖ੍ਕੋ 
ਕਲਿ ਜਨੁ ਆਯੁ ਸੁ ਥੋਰੀਪਜੋਗ;ਜੱਗ,ਜਪ ਬਨੈ ਨ ਭੋਰੀ” ,ਪੂਰਬਧਰਮ 
ਸਥਾਪਨ ਹੇਤੁ । ਤਨ ਧਾਂਰਤਿ ਪ੍ਰਭੁ ਕ੍ਰਿਪ' ਨਿਕੇਤੂ ॥੩॥ਤਾਂਤੇ ਜਿਹ ਬਿਧਿ 
ਜਗ ਕੱਲਜਾਨਾ । ਹੋਤਿ, ਵਹੀ ਬਿਧਿ ਕ੍ਰਿਤ ਭਗਵਾਨਾ। ਅਵਰ ਸਾਧਨਾ 
ਬਨੈ ਨ ਕੋਈ । ਗਿਰੀਵਾਨ ਵਾਚਾਂ ਅਤਿ ਗੋਈ" ॥ ੪॥ ਪਢਤਿ ਪਵਤਿ ਰੈ 
ਆਯੁ ਬਿਤੀਤਾ”ਹ੍ਰੇ ਕਥਿਧਕਾਨ ਧੇਯ ਬਿਪਰੀਤਾ"'₹ਂ। ਪਰਉਪਕਾਰਹੇਤੁ 

੧ਸ਼ਿਰੇਮਣੀ ਮੰਤਰ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ) । “ਸੈਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ । “ਦੂਜੇ (ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ) ਸੁਣੋ । 
ਝਰਤਨਾਂ ਦੀ ਖਾਣ । “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ । $ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਲਜੁਗ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਉਮਰਾਂ ਥੋੜੀ ਹੈ । 

“ਰੈਚਕ ਮਾਤਰ ਨਹੀਂ`ਹੋ ਸਕਦੇ । “ਪਹਿਨ ਤੋਂ ਹੀ । ੯ਵਿਦ੍ਹਾਨਾਂ ਨੇ (ਸੈਸਕ੍ਿਤ) ਬੇਲੀ ਬਹੁਤ 
ਲੁਕਾ_ਕੇ (ਯਾ ਗੁਹਯ ਕਰਕੇ) ਰੇਂਖੀ ਹੈ ਭਾਵ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ । 
₹6(ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਬੀ ਤਾਂ) ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਪੜ੍ਦਿਆਂ ਉਮਰਾ &ਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। "(ਵੇਰ ਇਹ 
ਗੱਲ) ਕਦੋਂ' ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹੇ ਕਿ ਧਿਆਨ ਤੇ ਧੇਯ ਉਲਟ ਜਾਵੇ ਭਾਵ ਜਗਤ ਸਾਡਾ ਧੇਯ ਹੈ ਤੇ 
ਧਯਾਨ ਉਸ ਵਲ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਉਲਟੇ ਤਾਂ ਧੇਯ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਧਜਾਨ ਉਸ ਵਿਚ ਲੀਨ 
ਹੋਵੇ, ਭਾਵ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਅਮਲ ਕਰਕੇ ਸੈਸਾਰਾਕਾਰ ਤੋਂ ਈਸ਼੍ਰਾਕਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ 
ਕਦੋਂ ਆਉ; ਉਮਰ ਤਾਂ ਨੈਂਘ ਗਈ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ । #ਪਾ:-ਝ੍ਰਿਤਰੀਤ=ਸੈਂਸਾਰ ਦੇ 
ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵੱਲੋਂ` ਬ੍ਰਿਤੀ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ' ਹੁੰਦੀ । (ਅ) ਸੈਸਾਰ ਵਲੋਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਕੇ 
ਕਦੇ ਵੀ ਧੇਯ (ਬ੍ਰਹਮ) ਵਲ ਝ੍ਰਿਤੀ ਨਹੀਂ ਲਗਦੀ । 
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ਗੁਰ ਸ੍ਰਾਮੀ । ਸੁਲਭ ਗਿਰਾਂ ਬਰਨੀ ਗੁਨ ਗਾਮੀ" ॥ ੫ ॥ ਨਾਮੀ ਨਾਮ ਏਕ 
ਦਿਖਰਾਵਾ । ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤਿ ਮਾਰਗ ਇਮ ਗਾਵਾ:-ਸੱਤਿ ਅਸੱਤਿ ਦੋਉ 
ਪਦ ਜੋਰੇ” । ਸੱਤਿ ਸੱਤਿ ਕਰਿ ਅਸਤਿ ਬਿਛੋਰੇ” ॥ ੬॥ “ਸੱਤਿ ਆਤਮਾਂ; 
ਅਸਤਿ ਅਵਿੱਦਜਾ । ਮਹਾਂ ਗੂਢ ਕਰਿ ਪ੍ਰਗਟਯੋ ਸਦਯਾਂ'। ਸਤਕ ਅਸਤਯ 
ਭੇਦ ਲਖਿ ਪਾਵਾਂ । ਨਾਮ ਉਚਾਰਣ ਰੀਤਿ ਬਤਾਵ£ ॥7 ॥ “ਨਾਮ ਅਰੂਪ 
ਅਰੂਪ ਸੁਆਮੀ । ਨਾਮ ਬ੍ਰਿੱਤਿ ਤੇ ਤਦ ਵਪੁ ਗਾਮੀ” । ਸੁਲਭ ਸਗਲ 
ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗੁਰ ਬਰ । ਜਾਂ ਤੇ ਹੋਇ ਅਮਰ ਥਿਰ” ਦਿਹੁ ਨਰ ॥ ੮ ॥ 
“ਬੇਦ ਹੂੰ ਕਹਾਂ ਤ੍ਰਿਕਾਂਡ ਬਿਧਾਨ। ਕਠਨ ਕਰਮ ਓਪਾਸਨ ਗਜਾਨਾ । 
ਮਹਾਂ ਜਤਨ ਸਾਧਕ ਦਿਹੁ ਸਾਧਨ"”। ਕਲਿ ਕਲ ਜਨ ਕੇ ਭਰਮਨਿ 
ਬਾਧ ਨ"'॥ ੯॥ ਵੋਹਰਾ ॥ ਸ਼ਾਸਤ ਵੇਦ ਕੇ ਅਰਬ ਵਲ ਜਦਪਿ ਵਿਚਾਰੇ 
"ਸੌਖੀ ਬਾਣੀ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ) ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਇਨ ਵਾਲੀ ਵਰਣਨ ਕੀਤੀ । [ਸੈਸ: ਗੁਣ 
ਹਿੰਦੀ, ਗਾਮ=ਗਾਉਣਾ । | (ਅ) ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਆਸ਼੍ਹਯ (ਸਤਿਗੁਰੂ) ਨੇ ਸੌਖੀ ਬਾਣੀ ਕਹੀ ਹੈ । 
[ਗਾਮ=ਪਿੰਡ, ਭਾਵ ਆਸ਼੍ਯ] । "ਸ਼ਬਦ ਅੰਤੇ ਸੁਰਤ ਦਾ ਰਾਹ ਇਕੁਰ ਕਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ; 
(ਐੱਗੇ ਹੁਣ ਇਹ ਰਸਤਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ:-) । ੧ਇਕੱਠੇ ਹੇ ਰਹੇ ਸੀ । ਸਤਿ ਨੂੰ ਸਤਿ 
(ਸਿੱਧ) ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੋਂਤਿ ਨੂੰ (ਸੱਤ ਤੋਂ) ਵੱਖ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ । “ਆਤਮਾ ਸੱਤਿ 
ਹੈ ਤੇ “ਅਵਿੱਦਜਾ' ਅਸੇੱਤਿ ਹੈ (ਇਸ, ਭਾਂਢੇ ਗੁੱਤੇ (ਭੇਤ) ਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਪੁਗਣ 
ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ; [ਪੂਾਜ੍ਤ:, ਸੱਦ=ਸ਼ਬਦ । ਸੱਦ ਤੋਂ ਸਦਜਾ| (ਅ) ਪੂਗਫਜੇ ਸੋਂਦਸ:= 
ਤੁਰਤ ਪੂਗਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ [ਸ:, ਸਦਯ:=ਤੁਰਤ] । <(ਅਵਿੱਦਯਾ ਜੋ ਅਸੋਂਤਿ_ ਦੱਸੀ ਸੀ 
ਉਸ ਦੇ ਦੂਰ ਕਰਨੇ ਦਾ ਉਪਾਉ) ਨਾਮ ਉਚਾਰਣ ਦੀ ਰੀਤੀ ਦੱਸੀ । “ਸੁਆਮੀ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ) 
ਰੂਪ ਰਹਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਬੀ ਅਰੁਪ ਹੈ, ਨਾਮ ਵਿਚ ਬ੍ਰਿਤਿ (ਲਗਾਇਆਂ) ਉਸਦੇ 
ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੇ ਜਾਏਗੀ । ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਬ੍ਰਿਤੀ ਨਾਮ ਵਿਚ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਸੋ 
ਮੈਸਾਰ ਤੋਂ` ਉਠ ਈਸ਼ਰ ਵਿਰ ਲਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਕਾਰ[ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ; ਜੋ ਏਕਾਗ 
ਹੇ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸੇ ਅਭਿਆਸ ਨਾਲ਼ ਨਿਰੁੱਧ ਹੋ ਜਾਏਗੀ । ਬ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਨਿਰੁੱਧ ਹੋ 
ਗਿਆਂ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ । 
ਜੇ ਬ੍ਰਿਤੀ ਕੇਵਲ ਅਪਣੇ ਨਿਰੋਧ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕੇਵਲ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 
ਐੱਪੜਦੀ; ਪਰ ਜਿਸ ਨੇ (ਨਾਮ ਦੁਆਰਾ) ਈਸ਼ਰ ਵਿਜ ਆਪੇ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਆਪਾ 
ਈਸ੍ਰ ਨੂੰ ਜਾ ਮਿਲਿਆ; ਇਹ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਤਦ ਵ੫ ਗਾਮੀ? ਦੀ । ਅਰਬਾਤ ਕਾਮ ਦੇ ਭਾਵ 
ਪਈਸ਼੍ਰ ਦੇ ਸ੍ਰਰੂਪ” ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀ ਯਥਾਰਥ ਅਵਸਬਾ ਵਿਚ ਪਹੌਚ ਹੇ ਗਈ । ਅਮਰ 
ਹੇ ਕੇ ਇਸਬਿਤ ਹੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।<ਵੇਦ ਨੇ (ਈਸ਼੍ਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ) ਤ੍ਰੀਕਾ ਤ੍ਰੈ ਕਾਂਤਾਂ-ਕਰਮ; ਉਪਾਸ਼ਨਾ 
ਤੇ ਗਜਾਨ-ਵਿਚ ਕਠਨ ਕਰ ਕੇ ਦੈਂਸਿਆ ਹੈ । ੯”ਮਹ/ਂ ਜਤਨ ਕਰ ਜਗਿਆਸੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 
ਸਾਧਨਾਂ ਕਰ`ਸਕਦਾ ਹੈ । "ਕਲਜੁਗ ਵਿਖੇ ਸਮੂਹ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਭਚਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ । 
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ਧਰ” । ਸ਼ਰੀ ਗੁਰ ਗਿੰਥ ਵਿਲੋਕਤੇ ਦੇਤਿ ਵੇਗ ਵਲ ਚਾਰ”।੧੦॥ ਅੜਿਲ॥ 
ਨਿਤ ਪ੍ਰਭਿ ਰੁਚਿ ਉਰ ਧਾਰਿ ਦਰਸ ਗੁਰ” ਕੀਜੀਐ । ਨਿਖਲ ਜਨਮ 
ਤਮ ਪਾਂਪ ਖਿਨਕ ਹਰਿ ਦੀਜੀਐ । ਕੋਟ ਜੱਗ ਵਲ ਦਾਨ ਸੁਨਤਿ ਰਵ 
ਭਾਵਨੰ।। ਹੈ ! ਹੋੜਿ ਮੋਖਿ ਅਧਿਕਾਰ, ਪ੍ਰਤਿ ਦੁਤਿ ਦਾਮਨੀ ॥ ੧੧ ॥ 
“ਸਾਦਰ ਸੋੜ ਸੈਭਾਰਤਿ ਯਤਿ ਮਤਿ ਮਾਨਵੀ" । ਜਨਮ ਮਰਨ ਕਟਿ 
ਦੋਖ ਪਾਪ ਜਿਵ ਜਾਨਵੀ#। ਬ੍ਹਮਾਦਿਕ ਸੁਰ ਬਿੰਦ ਤਾਂਹਿ” ਉਸਤਤਿ 
ਰਰੈ' । ਹੋ ! ਨਿਜ ਕਰ ਪੁਸ਼ਪਹਿੰ ਵਿਸ਼ਨੁ] ਗ੍ਰੰਥ ਪੁਰ ਲੈ ਧਰੈ॥੧੨॥ ਮਹਿ 
ਤੀਰਥ, ਦਿਗ, ਈਸ਼; ਸ਼ੇਸ਼, ਸਾਰਦ ਰਹੈ” । ਸ਼੍ਰੀ ਬਚਨਾਂਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰ 
ਵਰਗ ਅਘ ਸਭਿ ਟਰੈਂ੯ । ਮੋਖਾਰੋਹਣ ਪ੍ਰਗਟ ਗਿਰਾਂ ਅਘ ਖੰਡਣੀ"%ਹੋ | 
"ਬਾਸਤ੍ਰ ਵੇਦ ਦੇ ਅਰਬ ਨੂੰ ਜਦ ਵਿਚਾਰੇ ਤੇ ਧਾਰਨ ਕਰੇ (ਤਦ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ)। 
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਥ ਸਹਿਬ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਤੁਰਤ ਚਾਰੇ ਫਲ ਦੇਂਦੇ ਹਨ । "ਜੇ ਗੁੂ 
( ਗ੍ਰੈਥ ਜੀਦਾ ) ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ । 'ਕੌੜ ਜੱਗ _ਤੇ ਦਾਨ ਦਾ ਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 
ਗੁਰਬਾਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਨਾਲ । [ਰਵ=ਬਾਣੀ] । “(ਗੁਰੂ ਰ੍ਰੰਬ ਜੀ ਨੂੰ) ਨਮਸਕਾਰ 
ਕਰਨੇ ਤੇ ਦੁਤੀ ਬਿਜਲੀਵਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ (ਜੀਵ) ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ ਜਾੰਦਾ ਹੈ 
[੧:, ਪੁਣਤਿ=ਨਮਸਕਾਰ] । ` (ਅ) ਪੁਣਤ=ਸ਼ਰਨਾਰਤਿ (ਜਨਾਂ ਨੂੰ) ਸ਼ੋਭਦਾਤੀ ਹੈ । #ਆਦਰ 
ਨਾਲ਼ ਥੋਹੜਾ ਭੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮੈਭਾਲਦੇ ਹਨ ਜੇਹੜੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਨਮ 
ਮਰਨ ਦੇ ਦੁਖ ਕਾੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇ ਰੀਗਾ (ਪਾਪ ਕਣਦੀ ਹੈ) । [ਸੋੜ=ਬੋੜਾ] (ਐ ਜਿਹੜੇ 
ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਬੁਧੀ ਵਾਲੇ ਆਦਰ ਨਾਲ ੧੬ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ (ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੌਥ ਸਾਹਿਬ 
ਜੀ ਦੀ)” (ਸੋੜ” ਸੈਭਾਰ=ਖੋੜਸ4-ਮੈਭਾਰ=੧£ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ:-੧. ਜਿਸ ਥਾਂ ਪੂਕਾਸ਼ 
ਕਰਨਾ ਹੈ; ਉਸਨੂੰ ਜਲ ਨਾਲ ਧੋ ਧੋਣ ਆਦਿਕ ਨਾਲ਼ ਸਵਾ ਕਰਨਾ । ੨, ਚੈਂਦੇਆੰ ਤਾਣਨਾ । 
੩. ਵਿਛਾਈ ਕਰਨੀ ਤੇ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸਜਾਉਣੀ । ਬ, ਆਵਾਹਨ=ਗ੍ਰਿਹ ਵਿਖੇ ਸੇਂਦਣਾ ਯਾ 
ਲਿਆਉਣਾ । ੫. ਅਦਬ ਨਾਲ ਪੂਕਾਸ਼ ਕਰਨਾ ੬. ਬਸਤ੍ਰ ਪਹਿਰਾਣੇ ਯਾ ਰੁਮਾਲ ਚਾੜ੍ਹਨੇ । 
੭. ਚੌਰ ਕਰਨਾ । ੮. ਸਿਹਰੇ ਚੜ੍ਹਾਨੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਨੇ । ਦੰ. ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ । ੧੦. ਪ੍ਰਸਾਦਿ 
ਭੇਟ ਕਰਨਾ । ੧੨. ਬੂਪ ਧੁਖਾਉਣੀ । ੧੨. ਖੁਸ਼ਬੂ ਛਿੜਕਣੀ । ੧੩. ਰੌਸ਼ਨੀ ਕਰਨੀ । 
੧੪. ਪਰਿਕ਼ਮਾ ਕਰਨੀ । ੧੫. ਮੱਬਾ ਟੇਕਣਾ । ੧੬. ਸੌਤੋਖ ਕੇ ਅਸਵਾਰਾ ਕਰਨਾ । 
ਸੈਸਕਿਿਤ ਵਿਚ ਖੋੜਸ਼ੇਪਚਾਰ; ੧੬. ਪੁਕਾਰ ਦਾ ਪੂਜਨ ਹੈ ਜੋ ਸਾਂਤੇ ਖੋੜਸ ਮੈਭਾਰ ਤੋਂ ਰਿੰਨ 
ਹੈ । ?ਭਾਵ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ । “ਧਰਤੀ ਵਿਖੇ ਤੀਰਬ; ਦਿਸ਼ਾਪਾਲ; ਈਸ਼ਰ; ਸ਼ੇਸ਼ਨਾਗ; 
ਤੇ ਸਰਸ੍ਹਤੀ (ਅਦਿ ਸਾਰੇ) ਕਰਦੇ ਹਨ (ਮਹਿਮਾਂ ਗੁਰੂ ਰੀਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ) । “ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ 
ਸਾਰ ਰੂਪ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਾਂਡ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਅੱਖਰ ਸਾਣੇਂ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ [ਸੈਸ : ਵਰਗ= 
ਸਮੂਹ । ਇਕ ਥਾਉ ਬੋਲੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ _ਅੱਖਰ; ਪ੍ਰਕਰਣ; _ ਅਧਜਾਯ] । "5(ਗੁਰ) ਬਾਣੀ 
ਮੁਕਤੀ ਵਿੱਚ ਉੱਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਤੇ ਪਾਪ ਖੰਡਨ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ [ਮਿਸ੭ ਸੋਕਰ4- 
ਆਰੋਹਫ=ਚੜ੍ਹਨਾ] । #ਪ£-ਸਾਦਰ ਖੋੜਸ ਭਾਂਤਿ ਅਰਢਿਤ ਮਤਿ ਮਾਨਵੀ । ;ਪਾ: “ਪੱਤਰ 
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ਦੋ੫੦ ਦਰਿੱਦ, ਸੰਤਾਪ, ਪਾ੫ ਬਲ ਦੌਡਣੀ'॥ ੧੩॥ ਜਾਸ ਸਦਨ ਗੁਰ 
ਗ੍ਰੰਥ ਗਿਰ ਆਲਾਪ ਹੀ” । ਪੁਨ ਪੁਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਗਕਾਨ ਧਯਾਨ ਜਪ ਜਾਂਪ 
ਹੀਂ '।ਸੋ ਵੈਕੁੰਣਾਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਤਹਾਂ, ਛਿਨ ਨਾ ਟਰੈ” । ਹੋ! ਸਭਿ ਸੈਪਦ ਰਿਧਿ 
ਸਿੱਧਿ ਰਮਾਂ ਨਿਜ ਘਰ ਕਹੈ“॥ ੧੪॥ ਤਾਂਤੇ ਤਜਹੁ ਅਸਾਂਰ ਜਾਨਿ 
ਮਤਿ ਮੰਦਨੀ। ਇਹ ਸਰਵੋਤਮ ਸਾਰ ਭਰਮ ਭਵ ਕੈਦਨੀ” । ਕਲਮਖ 
ਕਲਿ ਕੁਲ ਹਾਰ ਅਵਾਰ ਬਿਲਾਸਨੀ" । ਹੋ ! ਅਲਪ ਕਹਜੋ ਬਹੁ ਜਾਨਿ, 
ਗ੍ਰਿੰਬ ਸੁਖ ਵਾਸਨੀ'॥੧੫॥ਸੋਰਨ॥ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਗ੍ਰੰਥ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਗ ਬੋਧ ਬ੫” 
ਮਾਨੀਏ। ।ਸ਼੍ਹੀ ਗੁਰ ਕਹਯੋ ਬਖਾਨ-ਮਮ ਸਰੂਪ ਭਵ ਸੇਤ ਇਹ'-॥੧੬॥ 

(ਸ੍ਰੈਯ॥ ਝੀਰਬ ਰਾਂਜ ਬਿਚਾਰ ਮਹੀ ਮੰਣ",ਆਦਿ ਕਥਾ ਸੁਨਿ ਵਿਪ੍ਰ 
ਮਹਾਨਾ !। “ਦੇਵ ਸੁਰਾਸਰ ਖੀਰ ਮਥਨੋ,ਚਤੁਰਾਦਸ਼ ਕਾਦਿ ਦੀਏ ਵਿਧ 
ਨਾਨਾ” । ਰੌਰ ਪਰੀ ਸੁਰ ਦੈਤਨਿ ਮੱਧ, ਅਲੀ ਨਿਜ ਆਪਨੋ ਆਪਨ 
ਮਾਨਾ"।ਮੋਹਨ ਮੋਹਨਿ ਮੋਹ ਲੀਏ ਸਭਿ ਮੋਹਿ ਬਿਦਾਰ ਤਬੈਸੁਖਜਾਨਾ"'॥ 
₹੭॥ਦੇਇ ਵਿਭਾਰ।' ਸੁਧਾ ਸਭਿ ਕੋ ਪ੍ਰਕੁ ਖੇਲ ਦਿਖਾਯ ਦਿਆਲ ਮੁਰਾਰੀ। 

੧ਪਾਪਂ ਦੇ ਬਲ ਨੂੰ ਦੇਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ । “ਬਾਣੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਹੌਦਾ ਹੈ । ₹(ਉਥੇ) ਬਾਰ ਬਾਰ 
ਦਾ ਗਿਆਨ ਤੇ ਧਿਆਨ ਤੇ ਜਪ ਦਾ ਜਪਣਾ (ਆ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦੇ) ਹਨ । %ਓਬੇ 

ਕੁਠ ਦਾ ਪੁਤਾਪ ਹੇ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਛਿਨ ਭਰ ਨਹੀਂ ਹਟੇਗਾ । “(ਓਬ) ਲੱਛਮੀ ਆਪਣਾ ਘਰ 
ਕਰਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਕਰਕੇ (ਹੋਰ ਬਾਣੀਆਂ) ਅਸਾਰ ਤੇ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਮੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ 
ਜਾਣ ਕੇ ਛੱਡ ਵਿਓ । “ਭਰਮ ਰੂਪ ਮੈਸਾਰ ਦੇ ਕੱਟਣ ਵਾਲ਼ੀ ਹੈ, ਇਹ (ਗੁਰਬਾਣੀ) । 
ਕਲਜੁਗ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਬਿਨਾ ਦੇਰੀ ਦੇ ਅਨੰਦਦਾਤੀ ਹੈ । 
੯ਇਹ ਥੋੜ ਕਹਿਆ ਹੈ ਬਹੁਤਾ (ਵਲ) ਜਾਣੋ, (ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ) ਰ੍ਰੌਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁ੪ ਰੂਪ ਸੁਰੀਧੀ 
ਵਾਲੀ ਹੈ, ਅਥਵਾ ਸੁਖਾਂ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਹੈ । "?ਗਿਆਨ ਦਾ ਸਰੂਪ । "ਬਾਣੀ ਮੇਰਾ 
ਸਰੂਪ ਹੈ ਤੇ ਭਵ ਸਾਗਰ ਦਾ ਪੁਲ ਹੈ । "“ਤੀਰਬ ਰਾਜ ਭਾਵ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਤਸਰ ਧਰਤੀ ਉਪਰ 
ਸ਼ਿਰੇਮਣ ਵਿਚਾਰੋ । "ਪੁਕਾਸ਼ ਠੂਪ ਦੇਵਤੇ ਤੇ ਦੈਂਤਾਂ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਰਿੜਕਿਆ, ਚੌਦਾਂ (ਰਤਨ) ਕੱਢ 
ਦਿੱਤੇ ਨਾਨਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ । (ਅ) ਦੇਵ ਸੁਰਾਸੁਰਛਅਜਾਨ ਦੇਵ ਤੇ ਕਰਮ ਦੇਫ ਨੇ ।ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 
ਆਪ ਸਮਰਥ ਮੰਨਿਆਂ । [ਸੈਸ; ਅਲਿ=ਲਾਇਕ ਹੋਣਾ] । "“ਪਰੰਮੇਸ਼੍ਰਰ ਨੇ ਮੋਹਣੀ ਅਵਤਾਰ 
ਧਾਰ ਸਾਰੇ ਮੋਹਿਤ ਕਰ ਕੇ (ਰਤਨ) ਲੈ ਲਏ ਤੇ (ਰਤਨਾਂ ਦੇ) ਮੋਹ ਦੇ ਤਿਆਗ ਵਿਚ (ਸਭ ਨੇ) 
ਸੂਖ ਜਾਣਿਆਂ । "੬ਛਾਂਦੇ । #ਪਾ:-ਦੈ੍ ਕੈਠ=ਕੌਠ ਕੀਤਿਆਂ “ਦਿੰਦੀ ਹੈ । 
<< ਬਾਬਤ ਕਹਿਣ 

ਹਨ । 



ਸਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( 5੦੬੫) ਰਾਸਿ ੭ । ਅੱਸੂ 8, 
ਪੂਰਬ ਰੂਪ ਬਨਾਯ ਕੈ ਸੁੰਦਰ ਸ੍ਰੀ ਮਣ ਮੰਦਿਰ ਕੀ ਗੁੰਚ ਧਾਰੀ” । ਤਾਂਹੀ 
ਸਮੇਂ ਰਿਖ ਮਾਧਵੀ ਦ੍ਰੈਕਰ ਜੋਰਿ ਬਿਨੈ ਪ੍ਰਭੁ ਸਾਥ ਉਚਾਰੀ।-ਪਾੜ੍ਰ ਸੁਧਾ” 
ਬਖ਼ਸ਼ੋ ਮੁਝ ਕੋ ਤਿਹ ਆਂਸਰਾਂ ਜਾਇ ਕਰੋਂ ਤ੫ ਭਾਰੀ-॥ ੧੮ ॥ ਸ੍ਰੈਯਾ ॥ 
ਆਇਸੁ ਦੀਨਿਸਿ ਸਾਰੈਗ ਪਾਨਿ-ਤਪੋ ਬਨ ਏਕ ਭਯੋ ਸਮ ਯਾ ਨਾ। 
ਜਾਇ ਕਹੋ ਤਪ ਉੱਗ ਮਹਾਂ ਤਿਲ ਤੇ ਮਣਿ ਹੋਤਿ ਸੁ ਸਿੱਧ ਮਕਾਨਾਦੇਸ਼ 
ਪੰਚਾਲ“ ਰਸਾਲ ਸਨਾਂਤਨ ਤੀਰਥ ਰਾਜ ਸੁਧਾਸਰ ਜਾਨਾ-। ਤੋਂ ਸੁਨਿ 
ਮਾਧਵੀ ਪਾਦ ਗਹੇ-ਕਰੁਣਨਿਧਿ ! ਨਾਮ ਪੁਰਾਂ ਨ ਬਖਾਨਾ£॥ ੧₹੯॥ 
ਹੋਂ ਨਿਰਖਯੋ ਨਹਿ ਅੰਮੂਤ ਤੀਰਥ ਦੇਹ ਦਿਖਾਇ ਦਿਆਲ ਮੁਰਾਰੀ-। 
ਭਗਤਿ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਬੀਨ ਚਲੇ ਜਨ ਦੀਨ ਪੈ ਧਾਰਿ ਮਯਾ” ਬਨਵਾਰੀ । 
ਬਾਹਨ; ਬਾਮ; ਬਿਸਾਰ ਸਭਾ ਸੁਰ; ਬਾਰਜਲੋਚਨ” ਸ਼ੀ ਗਿਰਧਾਰੀ । ਦੇਖਿ 
ਸ੍ਤੈ ਸੁਰ ਬ੍ਰਿੰਦ ਯਹੈ ਬਿਧਿ, ਰੌਰ ਪਰੀ-ਚਲਿਯੋ ਛਬਿ ਭਾਰੀਂ-॥ ੨੦ ॥ 
ਚੌਪਈ ॥ ਸੁਰ ਆਸੁਰ ਸੰਗ ਆਏ_ ਸ਼੍ਰੀ ਬਰ'” । ਸੁਧਾਸਰੋਵਰ ਦੇਖਤਿ ਭੇ 
ਸੁਰ । ਸ੍ਰੀ ਪਤਿ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਰਾਜੈ ।ਰਮਾ"' ਸਹਤ ਸਿੰਘਾਸਨ ਛਾਜੋ(॥ 
੨੮॥ ਪੁਰਬ ਮੁਖ ਹਰਿ ਗਿਰਾ ਉਚਾਰੀ ।-ਸੁਨਿ ਮਾਧਵ ਰਿਖਿ ਬ੍ਰਹਮਾ 
ਚਾਰੀ 1 ਇਹ ਸਨਮੁਖ ਦੁਖ ਭੈਜਨਿ ਮਾਈ; । ਤ੍ਰਿਥਿਧਿ ਤਾਪ ਹਰਨੀ 
ਸੁਖਦਾਂਈ ॥ ੨੨ ॥ ਮੱਧ ਮਹਾਂ ਤੀਰਥ", ਮੁਨਿ ਰਾਜਾਂ ! । ਗੋਪ ਪਦਾਰਥ 
ਮਮ ਉਪਰਾਜਾ" । ਧਨਸ਼ ਧਨੁਸ਼ ਪਤਿ ਸੁਰ ਬੈਠਾਗੇਅਭਿ ਅੰਤਰ ਤਿਨਕੇ 
ਸ਼ਿਰੋਮਣੀ ਮੰਦਰ (ਦੇ ਰਚਨ) ਦੀ ਰੁਚੀ ਕੀਤੀ । (ਅ) ਸ਼੍ਰੀ=ਲਖਮੀ, ਮਣੀ=ਕੋਸ਼ਤਭ ਮਣੀ । 
ਚੌਦਾਂ ਰਤਨਾਂ ਵਿਚੋ ਏਹ ਦੋਵੇ ਭੀ ਨਿਕਲੀਆਂ ਸਨ, ਤੇ ਏਹ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਨੇ ਹੀ ਲਈਆਂ 
ਸਨ । ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲਛਮੀ ਲੈਕੇ ਤੇ ਮਣੀ ਪਾਕੇ ਹੁਣ ਮੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ ਰੂਚੀ ਕੀਤੀ । 
ਕੰਡਾ ਸੰਮਤ ਦਾ । ਦਓਸ ਤਪੋਬਨ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ । “ਗਾਵ; ਬੋੜਾ ਕੀਤਿਆਂ 
ਬਹੁਤ ਫਲ ਹੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਧਿ ਕੂਮੀ ਹੈ । “ਪੰਜਾਬ । $ਹੇ ਕਰੁਣਾਨਿਧ ! (ਇਸ ਤੀਰਥ ਦਾ) 
ਨਾਮ ਐੱਗੇ (ਕਿਸੇ ਨੇ) ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ; ਤੇ ਮੈਂ' ਡਿੱਠਾ ਨਹੀਂ । (ਅ) ਪੁਰਾਤਨ (ਆਪਦਾ) ਨਾਮ 
ਕਰੁਣਾਨਿਧ ਕਹਿਆ ਹੈ । “ਕ੍ਰਿਪਾ ਧਾਰ ਕੇ । ਸਵਾਰੀ (ਗਰੜ); ਇਸਤ੍ਰੀ (ਲਛੱਮੀ) ਤੇ 
ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਸਭਾ (ਤਰੇ) ਛੱਡਕੇ ਕਵਲਨੈਨ (ਟੁਰਪਏ) । ੯ਭਾਰੀ ਛਬਿ ਵਾਲੇ (ਵਿਸ਼ਨੂੰ) 
ਚਲੇ । "ਭਾਵ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇ ਨਾਲ । "ਲੱਛਮੀ । "ਪੂਰਬ ਦਿਸ਼ਾ ਵਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ । ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੇ 
ਬਾਣੀ ਕਹੀ। "ਵਿਚਾਲੇ ਮਹਾਨ ਤੀਰਥ ਹੈ “ਗੁੱਬ ਪਦਾਰਥ ਮੇਰ ਉਤਪਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 

#ਪਾ:-ਅਸ਼੍ਰਿਤ । ਦੇਖੋ ਅਗੇ ਅੰਕ ੨੬ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਟੂਕ । 
੨੮ੁਖ ਭੈਜਨੀ ਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਲੇਰਖਿਆ ਸੀ) ਦੇਖੋ ਇਸੇ ਰਾਸ ਦਾ 

ਅੱਸੂ ੧੧ ਅੰਕ ੮। 



ਸ੍ਰੀ ਗੂਰ ਪੂਤਾ੫ ਸੂਰਜ । (3੦੬੬) ੭। ਔੰਸੂ ੪. 
ਅਨੁਸਾਂਹੇ' ॥ ੨੩ ॥ ਜਲ ਮਹਿੰ”" ਬਸਹੈ ਆਠ ਸਨ ੜੀਰਬ । ਦਿਨ ਮਹਿ 
ਧਰਹ ਸੁਧਾਸਰ ਸਮਰਥ” । ਇਨ ਢਿਗ ਬੈਠਿ ਕਰਹੁ ਤਪ ਕਾਰੀ । ਇਹ 
ਮਮ ਸਦਨ ਸਨਾੜਨ ਚਾਰੀ ॥ ੨੪ ॥ ਸਭਿ ਤੇ ਗੋਪ ਤੋਹਿ ਪ੍ਰਗਟਾਯੋ-।ਯਾਂ 
ਤੀਰਥ ਫਲ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਗਾਯੋ ।- -ਧਰਮ ਅਰਥ ਕਾਮੂ ਅਰ ਮੋਖੁ । ਮਨ ਬਚ 
ਕਰਮ ਅਘ ਕਲਿ ਹਰਿ ਦੋ੧ੂ॥੨੫॥ਜਬਿ ਜਬਿ ਹੋ ਵੈਕ੍ਰੰਠ ਉਦਾਸਾ । ਤਬਿ 
ਹੋਂ ਆਇ ਸੁ ਕਰੋਂ ਨਿਵਾਸ॥ਇਹ ਭੀਰਬ ਮਮ ਦੇਹਿ ਸਰੂਪਾ ।ਰੈਗਾਦਿਕ 
ਪਦ ਜਲ ਮੁਨਿ ਕੂਪਾਂ#॥ ੨੬॥ਬੀਜ ਰੂਪ ਤੀਰਬ ਮਹਿੰਗਾਜੂ“ । ਅੰਮ੍ਰ- 
ਸਰ ਬਲ ਸਜ੍ੋ ਸਮਾਜੂ” । ਜੇ ਨਰ ਸਹਜ ਦਰਸ ਹਿਤ ਆਵੈ । ਚਤੁਰ 
ਪਦਾਰਥ ਸਹਜ ਹੀ ਪਾਵੈ ॥੨੭॥ ਜੋ ਪੁਨ ਤਿਨਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੈ ਹੈ' । ਤੇ 
ਵਿਦੇਹ ਹੁਇ ਮਮ ਪਰਿ ਜੈ ਹੈ' । ਕੋਨ ਈਸਾਨ ਨਿਰਖ ਬ੍ਰਿਖਕੇ ਤੂ'। ਦੱਖਨ 
ਦਿਸਹਿ ਭੂਤਗ੍ਹ ਹੇੜੂ੯ ॥ ੨੮ ॥ ਵਰਨ, ਕੁਮੇਰ, ਇੰਦ; ਦਿਸ਼ਰਾਜਾ"। 
ਨਿਜ ਅਸਥਲ”, ਸਭਿ ਸਜੇ ਸਮਾਜਾ । ਬੁਹਮਾਦਿੰਕ ਸੇਵਹਿ ਮਨ 
ਲਾਈ ।ਮਮ ਰੁਚਿ' ਲਖਿ ਖਟਪਦ ਜਿਮ ਛਾਈ"-॥ ੨੯॥ ਇਮ ਕਹਿ 
ਪ੍ਰਭੁ ਸਭਿ ਦੇਵ ਬੁਲਾਏ।ਬਿਨਤੀ ਕਰਤਿ ਸਕੋ ਤਬਿ ਆਏ । ਖੋੜਸ ਬਿਧਿ 
ਯਯਮਾਨਤਿ ਭਏ"'। ਤੀਰਥ ਦੇਹਿ ਧਾਰਿ ਸਭਿ ਅਏ ॥ ੩੦ ॥ ਸਿੰਧ; 
“ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ (ਜੁ ਸੈਕਲਪ ਹੈ) ਤਿਸਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਵਤੇ ਬਿਠਾਏ (ਅ) ਤਿਨ੍ਹਾਂ (ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ 
ਅਨੁਸਾਰ (ਅਭ ਮੰਤਰ=) ਜਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਠਾਏ । ਭਾਵ ਜੀਕਣ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਧਨੁਸ਼ ਪ੍ਰਮਾਣ 
ਵਰਕ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਸਨ ਤੈਸੇ ਹੀ ਜਲ ਵਿਚ ਓਨੀ ਓਨੀ ਵਿੱਥ ਤੇ ਟਿਕਾਏ । ਤੱਕੋ ਇਸੇ ਅੰਸੂ 
ਦਾ &: ੩੮ ਜਿਥੇ ਸਭ ਦੇਵ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । “ਭਾਵ ਇਥੋਂ ਦੇ ਜਲ ਵਿਚ । 
“ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਧਰੋ ਸਮਰੱਬ (ਅੰ੍ਰਿਤ) ਨੂੰ ਜੋ ਇਹ ਸੁਧਾਸਰ (ਕਹਿਲਾਵੇ) । (%) ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 
ਧਰੋ ਸੁਧਾ (ਕਿਉਕਿ ਇਹ) ਸਮਰੱਥ ਸਹੋਵਰ ਹੈ । "ਕਲਜੂਗ (ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ) ਮਨ, ਬਾਣੀ; 
ਸਰੀਰ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਤੇ ਦੋਖੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ । ਪਹੇ ਮੁਨੀਰਾਜ (ਰੰਗਾ ਆਦਿਕ) ਦਾ ਨੀਰ 
(ਮਰ) ਧੇਰਂ ਦਾ ਜਲ ਹੈ। =ਭਾਵ ਇਹ ਤੀਰਥ ਰਾਜ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਬੀਜ ਰੂਪ 
ਹੈ। “ਸਮਿੱਗ੍ਰੀ (ਸਹਿਤ) । ₹ਈਸ਼ਾਨ ਕੋਨ (ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ) ਦੇਖੋ ਸ਼ਿਵਜੀ ਹੈ। 
€ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਸਣਵਾਲੇ (ਧਰਮਰਾਜ) ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਅਥਵ' ਉਸ ਨੇ ਹਿਤ ਕਰ (ਲਈ) ਹੈ । 
”ਓਦਿਸ਼ਾਂਦੇ ਰਾਜਾ । "ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਥਾਂ । "“ਭੌਰਿਆਂ ਵਾਂਡ ਛਾ ਰੰਹੇ ਹਨ । "੧ਸੋਠਨੰ ਤਰ੍ਹਾਂ 
ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਲਗ ਪਏ । 

"ਕਵਿ ਜੀ ਨੇ ਘੌਰਾਣਿਕ ਢੈਗ ਵਿਚ ਸੁਧਾ ਸਹੋਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾਂ ਕਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 
ਆਪ ਇਲੇ ਤ੍ਰੀਕੇ ਦੇ ਜਾਣੂ ਸੇ । ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਤੀਰਥ ਰਾਜ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਦੇ ਬੀ ਪੂਜਯ ਸ਼੍ਰੀ 

- ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਨਮਿੱਤ ਸਾਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ;ਦੇਖੋ ਰਾਸ੨ਐਸੂ ੩੦ਅੰਕ ੭ਦੀ ਹੇਠਲੀਟਕ । 



ਹਹ ਗੁਰ ਪਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੩੦੬੭) ਰਾਸਿ ੭ । ਅੰਸੂ ੪ 

ਸੁਮੇਰੁ, ਗਗਨ, ਅ੫" ਪਵਨ । ਹਰਖਤਿ ਆਏ ਧਰਨੀ ਦਵਨਾੰ । ਪੱਤਰ 
ਚਢੇ ਪਰਸੂਨ ਬ੍ਰਖਾਵੈਂ੧-ਜਯ/ਤ ਜਯਝਿ ਜਯ ਜਯ-ਯੁੰਨ ਗਾਵੈਂ॥੩੧॥ 
ਬਰਨ, ਯੁਬੇਰ; ਸੇਸ, ਸਸਿ; ਸੂਰਾ” । ਖਟ ਮੁਖ" ਆਦਿਕ ਚੜੇ ਮਯੂਰਾ” । 
ਖੇਚਾਰੀ“,ਪਾਤਾਲਾ;ਮਹੀਚਰੁ'ਗੁਪਤ ਪ੍ਰਗਟ ਸਭਿ ਆਏ ਸੁਰ ਬਰ॥੩੨॥ 
ਸ਼ਰਤਿ ਸਿੰਮ੍ਰਤਿ ਨਿਗਮ/ਤਨ ਧਾਰੇ । ਸਨਮੁਖ ਠਾਂਢੇ ਦੋਵ ਮੁਰਾਰੇ । ਸਤਿ 
ਸਿੱਲ ਦ੍ਰੈ ਕਰ ਜੋਰਿ ਅਲਾਯੋ ।-ਆਵਇਿਸੁ ਕਰਹੁ ਭਗਤ ਸੁਖਦਾਯੋ !-॥ 
੩੩॥ ਤਬਿ ਬੋਲੋ ਸ਼੍ਰੀ ਕਰੁਨਾਂ ਸੀਵ'” ।-ਇਹਾਂ ਬਸਹੁ ਤੁਮ ਸਭੋ-ਸਦੀਵ। 
ਬਿਸ਼ਨਾਂਕਲਪਤਰੁ ਤੀਰਥ ਰਾਜੂ'' । ਸਾਦਰ ਮੱਜਹ ਦੇਵ ਸਮਾਜ[॥੨੪॥ 
ਬਯਾਸ ਭਵਿੱਖਤ ਕਬਾਂ ਬਖਾਨੀ । ਅਸ ਸੁਰ ਵਰਗ”1 ਸੁ ਸਤਿ ਕਰਿ 
ਮਾਨੀ-।ਤਬਿ ਬੋਲੇ ਬਿਬਾਨਗਤਿ'' ਸਾਰੇ ।-ਮੱਜਨ ਮੰਤ੍ਰ ੧ ਕੌਨ 
ਉਚਾਰੇ ?-॥੩੫॥ ਤਬਿ ਕਮਲੇਸ਼"' ਹਰਖ ਹਰੈ ਦਾਲ।ਕਹ੧;-ਸੁਨਹੁ 
ਸਭਿ ਤੂ ਸੁਰ ਸਾਲਾ॥ਯੱਸ਼ਜ ਉਚਾਰ ਉਦਕ ਭੁਕਵਾਰੀ"£ । ਤੀਰਥ੍ਰਾਜ 
ਦੇਤਿ ਵਲਚਾਰੀ ॥ ੩੬ ॥ ਅਥ ਮੰਤ੍ਰੋ॥ 
ਓ' ਅਮ੍ਰਿਤੋਦਭਵਾਯ”” ਹੰਅਮ੍ਰਿਤਰੂਪਾਯ" ਤੀਰਥਰਾਜਾਂਯ ਨਮੋਨਮ੪। 

ਚੌਪਈ ॥ ਆੰਮ੍ਰਿਤ ਕਲਾ ਮੰਤ ਇਹੁ ਕਹੀਏ” । ਮਹਾਂ ਗੋਪ ਵਡ 
ਭਾਗਨਿ_ਲਹੀਂਏ-। ਇਹ ਸੁਨਿ ਮੱਜਨ ਕਰਨੇ ਲਾਗੇ। ਸਰਬ ਦੇਵ 
ਡੀਰਬ ਜਸੁ ਪਾਗੇ ॥੩੭॥ ਕਮਲਾਦਿਕ, ਬਿਧਿ, ਸ਼ਿਵ, ਸੈਗਥਾਮਾਂ'।ਸਭਿ 
“ਜਲ । ਦਧਰਤੀ ਤੇ ਅਗਨੀ ।(ਅ) ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਦਬਾਨ ਵਾਲੇ ਭਾਵ ਦਿਗਪਾਲ । ਵਬਿਬਾਨਾਂ ਤੇ 
(ਦੇਵਤੇ) ਚੜ੍ਹੇ ਫੁੱਲ ਬਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ । [੫ਤ੍ਰ=ਕੋਈ ਅਸਵਾਰੀ|। “ਸ਼ੇਸ਼ਨਾਗ, ਚੰਦਰਮਂ, 
ਸੂਰਜ । “ਸ਼ਿਵਜੀ ਦਾ ਪੁੱਤ੍ਰ-ਸ਼ਾਮਕਾਰਤਕ । “ਮੋਰ ਉਪਰ । “ਆਕਾਸ਼ ਚਾਰੀ । 'ਪ੍ਰਿਬਵੀ ਤੇ 
ਵਿਚਰਨ ਵਾਲੇ। ੯ਵੇਦਾਂ ਨੇ । "”ਮੇਹਰ ਦੀ ਹੱਦ । "ਵਪਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਕਲਪ ਖ੍ਰਿੰਛ ਠੂਪ ਇਹ 
ਤੀਰਥ ਰਾਜ ਹੈ । "ਸਾਰੇ ਦੇਵਤਿਆ ਨੇ । "“ਬਿਬਾਣਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਪਤਿ (ਯਾ ਬਿਬਨਾਂ ਦੀ ਚਾਲ 
ਵਾਲੇ ਯਾ ਬਿਬਾਨਾਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹਕੇ ਚਲਣ ਵਾਲੇ) ਭਵ ਦੇਵਤੇ । "ਵਿਸ਼ਨੂੰ । “(ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ 
ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ) ਤਦੋਂ ਕਮਲੇਸ਼ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਤੇ ਦਿਆਲ ਹੋਕੇ ( ਉਹ ਮੰਤ੍ਰ ) ਆਖਿਆ; (ਸੋ ਸੰਤ ) 
ਹੇ ਸਾਰੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਭੂਸੁਰੋ (=ਬ੍ਰਾਹਮਣੋੱ) ਸੁਣੇ । [ਸਾਲ=ਸਾਰ=ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ] () ਸਣ; ਹੇ ਸਾਰੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ 
ਦੇਵਤਿਓ (ਜੇ) ਪ੍ਰਿਬਵੀ ਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹੋ ! "£ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਚਾਰੇ ਜਲ ਦੇ ਲੋਣ ਵੇਲੇ । ਓੱਘ 
ਵਾਹਿਗੁਰੂ । ਐਮ੍ਰਿਡੋਦਭਵਾਯ=ਅੰਮਤ ਤੋਂ ਉਤਪੰਨ ਹੋਣ ਵਾਲਨ । "ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਤ ਦਾ ਗੂਪ ਹੈ । 
"ਐਸਾ ਜੇ ਤੀਰਥ ਰਾਜ ਹੈ ਤਿਸ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ, ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ । “ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲਾ ਐਮ੍ਰਿਤ 
ਦਾ ਇਹ ਮੰਤ੍ਰ ਕਹੀਦ। ਹੈ । ””ਸਮੇਤ ਇਸਤ੍ਰੀ ਦੇ । ਰਹ 

#ਘਾਠ-ਵਿਸ਼੍ਹ-ਸੁੱਧ ਜਾਪਦ' ਹੈ । 1੫੪-ਅਸੁਰੇ ਵਰਗੇ । 
2੫੪-ਓਐ ਮ੍ਰਿਤੋਦਡਵੇ । _ਉਪਾ:-ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਇਹੁ ਕਹੀਏ। 



__ ਸ੍ਰੀ ਗੁਝ ਪੂਤਾਂਪ ਸੂਰਜ । (੩੦੬੮) ਗਾਸੈ ? । ਅੱਸੂ ਓ, 

ਅੰਸ੍ਰਤ ਮਯ ਭਏ ਸੁਧਾ ਮਾ' । ਨਿਰਖ ਮਾਧਵੀ ਬਿਸਮੈਂ' ਭਯੋ । ਕਹਜੋ 
-ਭੂਰ ਅਮਰਾਂ ਕਿਤ ਗਯੋ$-॥ ੩੮ ॥ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਭੁ ਬਹੁਰ ਸਸੋਧਨ 
ਕੀਨਾ” ।-ਯੇ ਤੀਰਬਮਯ ਭਏ ਪ੍ਰਬੀਨਾ !-। ਤਬਿ ਫਿਰ ਮੁੱਨਿ ਪੁਟ 
ਅੰਜੁਲ ਜੋਰੇ“।-ਕਹੋ ਭਵਿੱਖਤ ਕਥਾ ਬਹੋਰੇ ॥ ੩੯ ॥ ਜਿਮ ਕਿਹੋ ਜੁਗ 
ਆਗਲ ਮਾਂਹੀ।ਸੋ ਬਰਨਹੁਪ੍ਰਭੁ ਸਭਿ ਮੋ ਪਾਹੀ-।ਤਬਿੜ੍ਰਿਲੌਕਪਤਿ ਬਚਨ 
ਬਖਾਨੋ । ਉਨ ਉਪਕਾਰ ਹੇਤੁ ਮਨ ਮਾਨੋ" ॥ ੪੦.॥-ਤ੍ਰੋਤਾ ਮਾਂਹਿ ਗੋਂਹਿ 
ਹਸ ਰਾਮਾ । ਲਵ ਕੁਸ਼ ਸਹਤ ਆਇ ਇਸ ਧਾਮਾ।ਸੂਰ ਸਮੂਹ ਸਾੱਮੱਜਨ 
ਕਰਿ ਹੈ'। ਤੀਰਥਰਾਜ ਪੂਜ ਪਰਚੂਰਿ ਹੈਂਦ॥ ੪੧ ॥ ਜੱਗ ਕਰਹਿੰਗੇ 
ਪਸ਼ਚਮ ਅੰਗਾ”। ਤੀਨ ਲੋਕ ਸੈਨਾ ਸਭਿ ਸੈਗ। ਤਬਿ ਮਮ ਸੁਵਨ ਜਾਨਿ 
ਮਮ ਪੜਾਰਾ' । ਬਾਂਧੈਗੇ ਦ੍ਰੋ ਪੁਰਿ ਅਗਾਰਾਂ॥ ੪੨॥ ਬਹੁਤ ਭਾਂਝਿ ਲੀਲਾ 
ਤਬਿ ਕੈ ਹੈਂ । ਸਿੰਧੁ ਛੇਤ੍ਰ” ਕੋ ਮਾਨ ਸੁ ਦੈ ਹੈ'। ਦਰਾਪੁਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਦਨਿ ਮੈਂ 
ਹੋਹੀ"! । ੜ੍ਰਿਭਵਣ ਮਾਂਹਿ ਫਿਰੈ ਮਮ ਦੋਹੀ॥੪੩॥ ਸਭਿ ਲੀਲਾ ਕਰਿ 
ਫਿਰ ਅਵਸਾਨ"'। ਸੁਧਾਸਰੋਵਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਮਾਨ" । ਵਿਰ ਕਲਜੁਗ ਸ੍ਰੀ 
ਚੈਦਹਿ ਤਾਤ'“ । ਮਮ ਸਰੂਪ ਛਿਤਿ ਅਤਿ ਵੱਖਯਾਤ ॥ ੪੪ ॥ ਦਸ ਐਂ 
ਚੜੁਰਦਸ਼ਾ'ਵਪੁਧਰਿਕੈ।ਸਿੰਧਛੇਤ੍ਰ"ਜਸ ਮਹਾਂ ਪਰਚਾਰਕੈ'।ਵਡਪਰਤਾਪ 
ਕਰੋਂ ਇਹ ਧਾਮੰ"। ਤੀਨ ਲੋਕ ਮਣਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮੰ '੯॥ ੪੫ ॥ ਜੁਗ 
ਜੁਗ ਸੁਧਾ ਸਰੋਵਰ ਸੇਵ । ਆਇ ਨਿਵਾਸ ਕਰੋਂ ਸੈਗ ਦੇਵ-। ਇਮ ਸੁਨਿ 
ਸੁਨਿ ਮਾਥਵਿ ਹਰਖਾਨੋ।ਸੁਧਾ ਪਾੜ੍ਰ ਹਰਿ ਚਰਨ ਸਮਾਨੋ ॥੪੬॥ ਪਾਤਰ ਸੈਗ 

“ਅੰਮ੍ਰਤ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਗਏ ਮੰਮ੍੍ਤ ਵਿਚ । (ਅ) ਸੁ ਧਾਮਾ=ਉਸ ਬਾ ਵਿਚ । “ਸਾਰੇ ਦੇਵਤੇ ਕਿਧਰ 
ਗਏ ? ₹ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ । “ਦੇਵੇ' ਹੱਥ ਜੇੜੇ ਭੋਨੇ ਵਾੜ । “ਉਹਨਾਂ ਭਾਵ ਤ੍ਰਿਲੋਕ ਖਤੀ ਦੇ 
ਉਪਕਾਰ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿਚ ਮਨ ਮੰਨਿਆਂ । <ਫੇਲਾਵਾਂਗੇ । “ਪੱਛਮ ਦੀ ਤਰਫ । 'ੇਰੇ ਪੁੱਤ੍ਰ_ ਮੇਚਾ 
ਪਿਆਰਾ (ਤੀਰਥ) ਜਾਣਕੇ । ₹(ਸ ਤੋਂ ਜ਼ਰਾ) ਅਗੇਰੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਓਨ੍ਹਣਗੇ । ਭਾਵ ਲਾਂਹੌਰ ਝੇ 

ਕਸੂਰ ਬੇਨ੍ਹਣਗੇ । "“ਸਿੰਧ ਛੇਤ੍ [ਸਿੰਧਜਕਬੇੜ੍ਰ ]-ਸਿੰਧਜ=ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਉਪਜਿਆ ਤਾਵ 
ਅੰਮ੍ਤ--ਕਸ਼ੋਤ੍ਰ=ਟਿਕਾਣਾ । ਆਮ੍ਰਿਤ ਟਿਕਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਟਿਕਾਣੇ;ਭਾਵ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ । 
(ਅ) ਪੰਜਾਬ [ਸਿੰਧ ਛੇਤ੍ਰ= ਸਿੰਧ ਨਦੀ ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਵਿਚ ਵਹੇ] । ""ਜਾਦਵਾਂ ਵਿਖੇ ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ 
ਹੋਵਾਂਗਾ । "ਚੂਹਾਈ । "ਅਤ ਨੂੰ । "ਕਿਸ਼ਨ ਰੂਪ ਹੋਂਕੇ ਸਮਾਵਾਂਗਾ । "“ਸ੍ਰੀਚੈਦ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ 
ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜੀ । "$ਭਾਵ ੨੪ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦਾ । "ਬਹੁਤ ਜਸ ਫੈਲਾ ਕੇ । "ਇਸ ਅਸਥਾਨ 
ਦਾ । "੯ਤਿੰਨਾੰ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਿਰੋਮਣਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਨਾਮ (ਪੂਸਿੱਧ ਹੇ ਜਾਵੇਗਾ) । 

ਵੱਘਾ:=ਜੂ | 1੫੪=ਦ੍ਰਾਪਰ ਯਾਦੁਵੈਸ਼ ਹਮ ਹੋਹੀ' । 



ਸਰੀ ਘੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ । (3੦੬ਵ) ਰਾਸਿ ੭ । ਸਕ 

ਮੁਨਿ ਸਜੀ ਸਮਾਂਧਾਂ । ਆਪ ਸਥਾਪਨ ਕੀਯੋ ਅਗਾਧ' । ਕਰ ਅਸਬਾਪਲ 
ਚਲੋ ਮੁਰਾਰੀ । ਡਬਿ ਮਾਧਵ ਰਿਖਿ ਗਿਰਾਂ ਉਚਾਰੀ ॥ 8੭ ॥=ਮੁਹਿ 
ਕਬਿ ਬਹੁਰ ਦਰਸ ਪੁਭੁ ਦੈ ਹੋ ? ਭਵ ਮੋਚਨ ਪਦ ਕੀ ਅਬਿ ਜੋਂ ਹੋ'-। 
ਕਹਜੋ ਤ੍ਰਿਲੋਕੇਸ਼ਰ ਗੁੰਚ ਬਾਨ ।=ਕਲਜੁਗ ਵਪੁ ਹਰੈ ਸਾਰੈਗ ਪਾਨੀ” ॥ 
੪੮॥ ਜੁਗ ਐਔ ਬਾਣ ਧਰੈ ਅਵਤਾਰਾ'1ਤ।ਬ ਤੁਮਕੇਂ ਦੇ ਹੋਂ ਦਰਸਾਰਾ”-। 

ਇਮ ਕਹਿ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਿ ਅਗੋਚਰ ਭਏ''। ਸ੍ਰੀ ਬਿਨ£ ਏਕਲ ਹੀ ਗ੍ਰਿਹ ਗਏ”॥ 

੪੯॥ਇਹ ਅੱਖਯਾਨ”ਸੁਨਯੋ ਕਾਂਸ਼ੀਸ਼੧ਕ੍ਰਿਤ ਕ੍ਰਿਤ ਭਦੇ ਚਰਲ ਧਰਿ ਸੀਂਜ 

€ਧੈਨ ਧੈਨ” ਕਹਿ ਭਾਂਗ ਸਰਾਹਾਂ । “ਗੋ੫ ਕਥਾ ਬਰਨੀ ਮੁਨਿ ਨਾਹ ॥ 
੫੦॥ ਜਯ ਗੁਰਦਾਸ ਵਿਮਲ ਮਤਿ ਗਜਾਨੀਅਬਿ ਹਮਰੇ ਮਨ ਨਿਸ਼ਚੈ 
ਠਾਨੀ । ਤੁਮ ਤੇ ਸੈਸ਼ਯ ਗਯੋ ਹਮਾਂਰਾਂ । ਬਿਬਿਧਿ ਬੇਦ ਬਿਧਿ ਕੀਓ ਉਚ- 

ਚਾ॥੫੧॥ਸਭਿ ਬੈਦਨਕਰਿ ਸਦਨ ਸਿਧਾੇ । ਭੰ "ਮ[ਹਮਾ ਗੁਰਦਾਸ 
ਉਦਾਰੇ । ਇਕ ਤੋਂ ਨ੍ਿਪ ਕੋ ਗੁਰ ਬਨਿ ਗਯੋ । ਅਰੁ ਨਰ ਕੋ ਗਨ ਸਿੱਖਸ 
ਸੁਭਯੋ॥ ੫੨॥ ਸਰਬ ਪੁਰੀ ਜਸ ਇਸ ਕੋ ਕਰੇ। ਬੈਦਹਿੰ ਚਰਨ ਅੱਗ 
ਨਰ ਪਰੈਂ।ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ” ਸਭਿ ਨਾਮ ਉਚਾਰੈਂ।ਮਨ ਭਾਵਤਿ ਧਰਿ ਭੋਣ ਅਗ= 
ਰੈਂ ॥ ੫੩॥ ਸਭਿ ਬਿਧਿ ਸੇਵਾ ਨ੍ਰਿਪ ਕਰਿਵਾਂਵੈ । ਗੁਰੂ ਸਬਦ ਕੋ ਅਰਬ 
ਸੁਨਾਵੈ।ਮਹਿਮਾਂ ਭਈ ਮਹਾਂ ਤੋਂ ਮਹਾ।ਤਉ ਗੁਰੂ ਦਿਸ਼ਿ ਤੇ ਦੁਖ ਲਹਾ॥੫੪॥ 
ਬੀਤੋ ਚਿਰ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਹੀਨ । ਤਰਵਤਿ ਚਿਤ ਜਿਮ ਜਲ ਬਿਨ 'ਮੀਨ। 
ਸੁਖਦ ਵਸਤੁ ਬਹੁ ਮੋਲੀ ਆਵੈ । ਗੁਰੂ ਬਿਰਹਿ ਕਰਿ ਨਹਿ ਉਰ ਭਾਵੈ ॥ 

੫੫॥ ਜਿਮ ਚਾਂਤਿ੍ਕ ਇਕ ਬੂੰਦ ਚਹੈਤ। । ਆਦਿ ਸਿੰਧੁ ਨਢਿ ਨੀਰ 

ਤਜੈਤ/”। ਜਥਾ ਕੈਤ ਕੇ ਬ੍ਰਿ ਕਰਿ ਤਰਨੀ'ਪਦੁਖਦ ਹੋਤਿ ਜੇ ਸੁਖਦਾ 

₹ਸਸਾਰ ਦੇ ਦੇ ਛੁਭਾਵਣ ਵਾਲੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਜੇਜੈਕਾਰ ਹੋਵੇ । “ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦ। 1 "(ਕਾਸ ਦੇਵ ਦੋ) 

ਬਾਣਾ ਦੇ ਦੂਣੇ ( ੫੫ ੨੩੨੧੦ ) ਭਾਵ ਦਸ ਅਵਤਾਰ ਜਦ ਧਾਰਾਂਗਾ । “ਦਰਸ਼ਨ । 
ਪਲੋਪ ਹੋ ਗਏ । #ਲੱਖਮੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ । “ਸਾਥੀ; ਕਬਾ । "ਕਾਂਸ਼ੀ ਦੇ. ਈਸ਼ਰ ਭਾਵ 
ਸੂਹਮਣਾੰ ਨੇ । (ਅ) ਕਾਂਸ਼ੀ (ਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਨਾਂ ਤੋ) ਰਾਜੇ ਨੇ । ੯ਈਸ਼੍ਰ ਦੀ । (ਅ) ਮਾਧਵ 
ਦੀ । “”ਨਾਨਾਂ ਤਗੂਂ ਨਾਲ. ਵੇਦ ਦੀ` ਵਿਧੀ ਦਾ ਉਚਾਰ ਕੀਤ' ਹੈ। ੧੧ਰੋਈ । "ਸਮੁੰਦਰ 
ਫਰਿਆਂ ਆਦਿ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ । "੩ਇਸਤ੍ਰੀ ਨੂੰ 

#ਐੀਸ ਤੀਜੇ ਦੇ ਅੰਕ ੨੩ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਇਸ ਅੰਸੂ ਦੇ ਅੰਕ ੫੧ ਤੱਕ ਦਾ ਪਾਠ 
ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਨੁਸਖਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹਂ ਹੈ, ਪਰ ੧੯੧੯ ਬਿ: ਦੇ ਲਿਖੇ ਪੁਰਾਤਨ ਲਿਖਤੀ 
ਨੂਸ੧ ਵਿੱਚ ਹੈ । 



ਸਰੀ ਗਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੩੦੭੦) ਰਾਸਿ ੭ !ਐ੪. 
ਬਰਨੀ" ॥ ੫੬॥ ਨੀਰ ਨੈਨ ਚਿਤ ਚੈਨ ਨ ਜੌਸੇ। ਦਰਬ ਕ੍ਰਿਪਨ ਕੌ 
ਬਿਨਸਤਿ ਜੋਸੇ। ਦ੍ਰਜੋ ਲਹੇ ਸੈਕਣ ਉਰ ਭਾਰੇ।ਤਬਿ ਮਨ ਕਰਿ ਸਤਿਗੁਰੂ 
ਚਿਤਾਰੇ ॥੫੭॥ €ਹੇ ਗੁਰ ਅੰਤਰਜਾਂਮੀ ਸ੍ਰਾਮੀ !। ਬਖ਼ਸ਼ਤਿ ਸਦ ਸੇਵਕਨਿ 
ਖਾਮੀ'ਦੀਨ ਦਯਾਲ ਗ਼ਰੀਬਨਿਵਾਜਾ।ਨਾਮ ਕਹੈਂ ਇਮ ਰੈਕ ਕਿ ਰਾਜ॥ 
੫੮॥ ਸਿਮਰਨ ਕਰਹੁ ਹਕਾਰਹੁ ਮੋਹੀ । ਨਹੀਂ ਆਪ ਤੇ ਆਂਵਨਿ 
ਹੋਹੀ । ਨਹੀਂ ਦਾਸ ਕੇ ਬਸਿ ਕਿਸ ਭਾਂਤੀ। ਆਪ ਅਹੋ ਸਮਰਥ ਬੱਖਯਾਤੀ॥ 
੫੯॥ ਜਿਮ ਚਾਹਹੁ ਤਿਮ ਰਚਹੁ ਗੁਸਾਈਂ । ਬਿਗਰੇ ਸੁਧਰਹਿੰ ਸੁਧਿ 
ਬਿਗਰਾਹੀਂ”। ਇਮਿ ਬਿਨਤੀ ਕਰਿ ਕਵਿਤ ਬਨਾਏ । ਗੁਰੂ ਧਕਾਨ ਕਰਿ 
ਦੇੜਿ ਸੁਨਾਏ ॥ ੬੦ ॥ ਕਬਿੱਤ ॥ “ਗ'ਇ ਸੁ੩” ਜੈਸੇ ਮਿਲ ਮਾਤ ਮਨ 
ਚਾਹਿ ਐਸੁ ਕੂਦ ਬਿਲਲਾਯ, ਗਰ ਬੈਧਨ ਬਸਾਇ ਨਾ4ਜੇਸਿ ਤੋ ਬਿਗਾਰ 
ਨਿਜ ਧਾਮ ਕੌ ਪਧਾਰ ਚਾਹੈ,ਜਾਨ ਪਰਾਂਧੀਨ£ ਚਿੰਤ ਚਿਤਵਤਿ ਜਾਇ ਨ। 
ਜੈਸੇ ਬਿਰਹਨੀ ਪੜਿ ਸੈਗ ਕੋ ਸਨੇਹ ਚਾਹੇ, ਦੇਖਿ ਕੁਲ ਅੰਕ ਲਾਜ? 
ਸੈਗਮ' ਸੁ ਪਾਇ ਨਾਤੈਸਿ ਹੋ' ਸ਼ਰੇਨ ਗੁਰ ਚਰਨਨ ਚਾਹ ਸਦਾ ਆਇਸੁ 
ਬਿਦੇਸ ਬਸਿ'ਅਤਿ ਬਿਲਲਾਇ ਨਨ ॥ ੬੧ ॥ ਸ੍ਰੈਯਾ॥ ਮੀਨ ਸਦਾ ਜਿਮ 
ਚਾਹਤਿ ਨੀਰ ਕੋ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਬੂੰਦ ਸਦਾ ਮਨ ਚਾਹੇ । ਨੀਰਜ ਚਾਹਿ ਸਦਾ 
ਰਵਿ ਕੀ ਪੁਨ ਔ ਨਲਿਨੀ ਸਸਿ” ਦੇਖਿ ਉਮਾਹੇ । ਅੱਗੂਜ ਤਾੜਿਤਿ ਹੈ 
ਸਭਿ ਹੀ ਵਹੁ ਪ੍ਰੀਤ ਨ ਤਯਾਗ ਸਦਾ ਰੁਚਿ ਆਹੇਤੈਸਿਪ੍ਕੂ ਮਮ ਪ੍ਰੀਤ ਰਿਦੇ 
ਤੁਮ ਤਾਂੜਤਿ ਹੋਂ ਜਨਪ੍ਰੀਤਿ ਵਧਾ ਹੈ1॥੬੨॥ਚੌਪਈਂ॥ਇੰਤਕਾਦਿਕ ਬਨਾਇ 
"ਜੋ ( ਵਸਤੂ ) ਸੁਖਦਾਈ ਕਹੀਦੀ ਹੈ । “ਕਚਿਆਈ । “( ਜੇ ) ਸੁਥਰੇ ਹੋਏ ਵਿਗੜ ਜਾਣ 
(ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ) ਵਿਗੜਿਆਂ (ਨੂੰ ਫੇਰ) ਸੁਧ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। “ਵੱਛਾ । “ਪਰ ਗਲ ਵਿੱਚ ਰੱਸੀ 
ਵੱਸ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ । $ਪਰਾਏ ਦੇ ਅਧੀਨ । ?ਕੁਲ ਲੇਂਜਯਾਂ ਦਾ ਅੰਕੁਸ । ਮਿਲਾਪ । 
੯ਅਆਗਿਆ ਦੇ ਵੱਸ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ । "?ਕਵੀਆਂ ਦੇਦੂਮਾੰ ਨੂੰ । 

“ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕਬਿੱਤ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਪਰ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਅਪਣੇ 
ਲਵਜ਼ਾਂ ਵਿੰਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਹ ਹੈ:-ਜੋਸੇ ਬਛੁਰਾ ਬਿਲਲਾਤ ਸਾਤ ਮਿਲਬੇ ਕਉ ਖੈਧਨ ਕੇ 
ਬਸਿ ਕਹੁ ਬਸੁ ਨ ਬਸਾਤਿ ਹੈ। ਜੋਸੇ ਤਉ ਬਿਗਾਂਰੀ ਚਾਹੈ ਭਵਨ ਗਵਨ ਕੀਓ ਪਰ 
ਬਸਿ ਪਰੇ ਚਿਤਵਤ ਹੀ ਬਿਹਤ ਹੈ । ਜੇਸੇ ਬਿਰਹਨੀ ਪ੍ਰਿਆ ਸੈਗਮ ਸਨੇਹ ਚਾਹੇ ਲਾਜ 
ਕੁਲ ਅੰਕਸ ਕੇ ਦੁਰਬਲ ਗਾਤ ਹੈ । ਤੈਸੇ ਗੁਰਬਚਨ ਸ਼ਰਨਿ ਸੁਖ ਚਾਹੈ ਸਿਖੁ ਆਗਿਆ ਬਧ 
ਰਹਤ ਬਿਦੇਸ ਅਕੁਲਾਤ ਹੈ । ੫੨੦ ॥ 

7 ਇਸਦਾ ਪਾਠ ਭ੮ ਗੁ: ਜੀ ਦੇ ਸੂਯਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ' ਲੱਭਾ ਕਵਿ ਜੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹੀਂ ਦਾ 
ਦਿੱਤ ਭਾਵ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ । 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਸੂਰਜ ! (੩੦੭੧) ਰਾਸਿ ੭। ਅਸੂ ੫. 
ਕਰਿ ਬਾਨੀ। ਪੁਨਹਿ ਸੁਨਾਵੈ ਬਨਿ ਗੁਰ ਧੜਾਨੀ । “ਕੂਲ ਪਰਯੋ ਮੈਂ ਆਇ 
ਬਿਦੇਸ਼ਾਂ । ਚਰਨ ਕਮਲ ਚਿਤ ਚਾਹਿ ਬਿਸ਼ੇਸ਼ਾ ੬੩॥ ਕਰਹੁ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਿਜ 
ਦਰਸ ਦਿਖਾਵਹ । ਬਖ਼ਸ਼ਹ ਮੋਹਿ ਜਿ ਅਵਗੁਨ ਪਾਵਹ?। ਹੁਇ ਇਕਾਂਤ 
ਇਵ ਬਿਨਤੀ ਕਰੈ। ਧਯਾਨ ਰਿਦੈ ਨਿਸ ਬਾਸੁਰ ਧਰੈ॥੬੪॥ ਸਭਿ ਸਤਿਗੁਰ 
ਨੇ ਤਿਸ ਕੀ ਜਾਨੀ ।-ਹਤਯੋ ਗਰਬ ਅਬਿ ਭਾ ਨਿਰਮਾਨੀ-। ਇਕ ਦਿਨ 
ਬੈਠੇ ਬੀਚ ਦਿਵਾਨ । ਸਭਿਨਿ ਸੁਨਾਵਤਿ ਕੀਨਿ ਬਖਾਨ ॥ ੬੫॥ “ਕਿਸ 
ਕਾਰਨ ਤੇ ਗਾਂ ਗੁਰਦਾਸ ?। ਹਯ ਖਰੀਦ ਨਹਿ ਪਹੁੰਚਯੋ ਪਾਸ਼ । ਕਹਾਂ 
ਗਯੋ, ਕੌ ਸੁਧਿ ਨਹਿ ਆਈ £। ਕੋ ਬਿਗਾਰ ਹੋਯੋ ਕਿਸ ਬਾਈ'?॥ ੬੬ ॥ 
ਗੁਰ ਘਰ ਸਗਰੀ ਬੈਸ ਬਿਤਾਈ । ਸੁਮਤਿ ਪ੍ਰਬੀਨ ਹੁਤੋਂ ਬਹੁ ਭਾਈ। 
ਬਿਨਾਂ ਮਿਲੋ ਕਯੋਂ ਆਨ ਪਧਾਰਾ । ਹਮ ਨਹਿ ਕਿਸ ਪਤਿ ਕਛੁ ਉਚਾਰਾਂ ॥ 
੬੭॥ ਕਿਤ ਸੁਧਿ ਕਿਸ ਨੇ ਸੁਨੀ ਸੁਨਾਵਹੁ। ਕਯੋਂ ਗਮਨਯੋਂ?ਥਿਰ ਕਹਾਂ ਊ 
ਬਤਾਵਹ/” । ਬਿਧੀ ਚੋਦ ਜੇਠਾਦਿਕ ਪਾਸ । ਬੋਲੇ ਹਾਥ ਜੋਰਿ ਅਰਦਾਸ ॥ 
੬੮॥/ਕੂਤ ਭਵਿੱਖਤ ਅਰੁ ਬ੍ਰਤਮਾਨ । ਰਾਵਰਿ ਉਰ ਗਜਾਂਤਾ ਸਭਿ ਥਾਨ । 
ਜਾਨਹੁ ਆਪ ਗਯੋ ਕਿਸ ਹੇ ਹੇਤੁ । ਕਹਾਂ ਜਾਇ ਬਸਿ ਕਰੇ ਨਿਕੇਤ॥੬੯॥ 
ਸੁਨਿ ਸਸਭਿਗੁਰ ਤਬਿ ਤੂਸ਼ਨਿ ਭਏ।ਅਗਲੇ ਦਿਵਸ ਸਭਾ ਬਿਰ ਥਏ।ਪ੍ਰੋਮ 
ਵਧਹਿ ਗੁਰਦਾਸਹਿ ਜਯੋਂ' ਜਯੋ' । ਗੁਰ ਚਿਤ ਖਿਚਤਿ ਹੋਤਿ ਹੈ ਤਯੋਂ ਤਯੋ॥ 
੭੦॥ ਬਿਨਾਂ ਪਠੇ ਨਰ ਉਰ ਅਕੁਲਾਦ । ਬਸੀ ਧ੍ਰੋਮ ਕੇ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ । 
ਬਿਲਮਜੋ ਜਾਇ ਨਹੀਂ"ਕਿਸਾੱਕਾਲ। ਭਈ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀ ਖੈਂਚ ਬਿਸਾਲ॥੭੧॥ 
ਚਹਟਿ ਫਰਯੋ ਕੇਤਿਕ ਦਿਨ ਔਰ । ਤਉ ਨ ਟਰਜੋ ਜਾਤਿ ਸੁਖ ਠੌਰ”। 
ਪਠਨਿ ਹੇਤੁ ਮਾਨਵ ਤਤਕਾਲ । ਕੀਨਸਿ ਤਤਾਰੀ ਗੁਰੂ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ॥੭੨॥ 
ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਿੰਥੇ ਸਪਤਮ ਰਾਂਸੇ 'ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ' ਪਸੋਗ ਬਰਨਨ ਨਾਮ ਚੜੁਰਬੈ ਅਸੂ ॥ ੪ ॥ 

੫. [ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕਾਂਸ਼ੀਓਂ ਅੰਮ੍ਰਤਸਰ] । 
ਦੋਹਰਾ ॥ ਪ੍ਰੇਮ ਮਹਾਂ ਗੁਰਦਾਸ ਕੋ" ਬੈਂਚ ਲੀਨਿ ਗੁਰ ਚੀਤ । ਕਰਜੋ ਤਜਾਰ 
ਤਬਿ ਮੇਵਰੋਂ ਪੁਨ ਪਰਖਨ ਕੀ ਰੀਤਿ ॥੧॥ਚੋਂਪਈ॥ ਲਿਖਜੋ ਹੁਕਮ ਨਾਵਂ 
ਤਬਿ ਐਸੇ । ਬਰਨਨ ਕਰੌਂ' ਸੁਨਾਵੇਂ' ਤੈਸੇ। “ਕਾਸ਼ੀ ਈਸ਼ ਗੁਰੂ ਸਿਖ ! 
ਸੁਨੀਅਹਿ?। ਤੁਵ ਢਿਗ ਚੋਰ ਗੁਰੂ ਕੋ ਜਨੀਅਹਿ ॥ ੨ ॥ ਬਾਸ ਕਰਹਿ 
ਕਾਂਸ਼ੀ ਮੈਂ ਹੋਇ] । ਖੋਜਹੁ ਦਿਹੁ ਮੁਸ਼ਕਾਂ ਬੈਧਿ ਸੋਇ । ਨਾਮ ਅਹੈ ਤਿਸ ਕੌ 
“(ਹੈਰ)ਅਣਕਿਆ ਨਹੌਂ ਜਾਂਦਾ । ਸੂਖ ਦੀ ਥਾਂ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। “ਭਾਈ 
ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੇ । “ਹੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਾਂਸ਼ੀ ਦੇ ਰਾਜਾ!ਸੁਣੋ ।#੫:=ਜਿਸ।1 ਪਾ:-ਸੋਇ। 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾ੫ ਸੂਰਜ । (੩੦੭੨) ਰਾਸਿ 7। ਲੌਸੂ ੫, 

ਗੁਰਦਾਸ । ਕਰਿ ਕੋ ਕੈਂਦ ਪਠਹੁ ਹਮ ਪਾਸ ॥ ੩ ॥ ਤਬਿ ਹੁਇ ਗੁਰ ਕੀ 
ਖੁਸ਼ੀ ਬਿਸਾਲਾ । ਖੋਜਹੁ ਚੋਰ ਪਠਹੁ ਤਤਕਾਲ” । ਲਿਯੇ ਹੁਕਮ ਨਾਵਾਂ 
ਤਬਿ ਗਯੋ । ਕਾਂਸ਼ੀ ਪੁਰ ਮਹਿੰ ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਭਯੋ ॥੪॥ ਸਭਾ ਬਿਖੇ ਜਹਿੰ ਹੁਤੋ 
ਮਹੀਘਤਿਹ ਠਾਂ ਪਹੁੰਚੜਿ ਭਯੋ ਸਮੀਪ। ਦਿਯੋ ਹੁਕਮ ਨਾਮਾ ਨ੍ਰਿਪ ਚੀਨਾ। 
ਕਰਿ ਸਨਮਾਨ ਸੀਸ ਧਰਿ ਲੀਨਾ ॥ ੫ ॥ ਪਠਿ ਕਰਿ ਸਕਲ ਜਾਂਨਿ 
ਅਹਿਵਾਲ । ਬੁਝੀ ਸਭਾ ਸਰਬ ਤਿਸ ਕਾਲ । “ਗੁਰ ਕੀ ਵਸਤੁ ਕੌਨ ਲੋ 
ਆਵਾਊ। ਪੁਰੀ ਬਿਖੈ ਹੁਇ ਹੈ ਕਿਸ ਥਾਵਾ॥੬॥ ਸਭਿ ਨੇ ਭਨਯੋ“ਨ ਅਸ 
ਕੋ ਆਯੋ । ਜੇ ਆਯੋ ਲਿਹ ਨਗਰ ਖੁਜਾਯੋ?। ਤਬਿ ਰਾਜੇ ਡਿੰਡਮ” ਤਹਿ 
ਫੇਰਾ। “ਕਿਹ ਥਲ ਗੁਰੂ ਚੋਰ ਕਿਨ ਹੇਰ?” ॥ ੭॥ ਢਵਿਰਜੋ ਨਗਰ ਸਾਰੇ 
ਕਹਿ ਪਾਯੋਂ। ਪੁਨ ਗੁਰਦਾਸ ਸਭਾ ਚਲਿ ਆਯੋ । ਉਚਾਸਨ ਪਰ ਬੈਠਿ 
ਉਚਾਰੇ । ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਕਰਤਿ ਨਿਰਧਾਰੇ ॥ ੮ ॥ ਭੋਗ ਪਰਜੋ ਨਿਪ 
ਭਨਕੋ ਪ੍ਰਸੈਗ । “ਗੁਰ ਕੀ ਬਾਤ ਕਹੌਂ ਤੁਮ ਸੈਗ। ਲਿਏ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਨਰ 
ਆਯੋ । ਪਠਜੋ ਪ੍ਰਾਤਿ ਇਮ ਗੁਰ ਵੁਰਮਾਯੋ ॥੯॥-ਚੋਰ ਹਮਾਰੋ ਇਕ ਤੁਮ 
ਪਾਸ। ਆਇ ਬਸਜਯੋ ਆਖਯ ਗੁਰਦਾਸ/ਤਿਸ ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਾਂ ਬੰਧ ਪਠਾਂਵਹੁ। 
ਕਾਰਜ ਕਰਹੁ ਖੁਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪਾਵਹੁ=-॥੧੦॥ ਹਮ ਨੇ ਸਗਰੋ ਪੁਰਿ ਖੁਜਵਾਯੋ। 

ਕਿਸੀ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਸੋ ਪਾਯੋ । ਸੁਨਿ ਗੁਰਦਾਸ ਸੁ ਚਿੱਤ ਬਿਚਾਰੀ । 
ਮਹਿਪਾਲਕ ਕੇ ਸੈਗ ਉਚਾਰੀ ॥੧੧॥“ਇਹ ਤੋ ਬਾਤ ਲਿਖੀ ਸਭਿ ਮੇਰੀ । 
ਸਭਿ ਅਵਗੁਨ ਨਿਜ ਲੀਨੇ ਹੇਰੀ । ਮੈਂ` ਗੁਰ ਤੇ ਤਸਕਰਤਾਂ ਕਰਿਕੈ । 
ਆਯੋ ਭਾਗਿ। ਬਿਮੁਖਤ' ਧਰਿਕੈ ॥੧੨॥ ਬਡੋਂ ਅਹੈ ਮੇਰੋ ਅਪਰਾਧੁ। ਜਿਸਕੋ 
ਨਹੀ' ਸਕਹਿ ਕਰਿ ਸਾਧੂ। ਤਉ ਦਯਾਲ ਨਿਜ ਬਿਰਦ ਸੇਭਾਰਾਂ। ਬਖ਼ਸ਼ਨ 
ਹਿਤ ਕਰ ਨਿਕਰਿ ਹਕਾਰਾ ॥ ੧੩ ॥ ਨ੍ਿਿਪ ਸੁਨਿ ਬਿਸਮਜੋ “ਕਹਾਂ 
ਕਹਤਿ ਹੋ?। ਇਤੋ ਦੋਸ਼ ਕਿਮ ਅਪਨਿ ਲਹਤਿ ਹੋ । ਲਿਖੀ ਕਿ-ਮੁਸ਼ਕੇ' 
ਬੈਂਧਿ ਪਠਾਵੋ । ਪੁਰਿ ਮਹਿੰ ਬਸਹਿ ਤਹਾਂ ਖੁਜਵਾਵੋ-॥ ₹੪॥ ਕਹਾਂ ਕਰਯੋ 
ਤੁਖ਼ ਗੁਰ ਅਪਰਾਧੂ“ ? । ਮਹਾਂ ਪ੍ਰਬੀਨ, ਸੁਮਤਿ ਸੁਖ ਸਾਧੂ£। ਇਹ ਕੋ 
੧ਪੂਰੀ ਦੇ ਕਿੰਸੇ ਥਾਂ ਵਿਚ ਹੈਵੇਗਾ । “ਤੇਤੀ; । ੧ਸਾਰੋ ਨਗਰ ਵਿਚ (ਢੰਡੋਰਾ) 

ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰਿਆ (ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਣ) ਪਾਇਆ । ਜਿਸ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਕੋਈ 

ਸਾਧੂ (ਪੁਰਸ਼) ਠਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ । “ਆਪ ਨੇ ਗੁਫੂ ਜੀ ਦਾ ਕੀ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਹੈ $ 
ਭਾਵ ਲੀ ਕੀਤਾ ,ਕਿਉਂਕਿ”' ।#(ਆਪ ਤਾਂ) ਬੜੇ ਪ੍ਰਬੀਨ; ਸ੍ਰੇਸਟ ਸੱਤ ਵਾਲੇ; 
'ਸੁਖ 

ਨਹੀ 

ਸਾਧੂ ਹੋ. 



ਸਰੀ ਗੁਰ ਪੁਤਾਪ ਸੂਰਜ | (੩੦੭੩) _ ਰਾਸਿ 2। ਜੰ੧ ੫, 

ਅਪਰ ਲਿਖੜੋ',ਪਰਿ ਮਹੀਆ।ਸਨੈ ਸਨ ਖੋਜਹਿੰ ਜਹਿ ਕਹੀਆਂ ੧੫॥ 
ਦਿਹਾਂ ਹੋਇ ਤੋਂ ਪਠਹਿੰ ਬਨਾਈ।ਨਾਂਹਿ ਤ ਲਿਖਹਿੰ-ਨ ਕੌ ਇਸ ਬਾਈਂ-” 

ਸੁਨਿ ਗੁਰਦਾਸ ਨਿਪਤ ਸੋਂ ਗਾਯੋ£ਕਹਾਂ ਮੇਵਰਾ ਜੋ ਚੱਲੇ ਆਯੋ?॥੧੬॥ 

ਝਬਿ ਕੂਪਤਿ ਨਿਜ ਨਿਕਟਿ ਹਕਾਰਾਂ । ਕਰਿ ਚਿਨਾਰਿ ਗੁਰਦਾਸ ਹਕਾਰ। 

ਕਰੀ ਮੈਵਰੇ ਨੇ ਤਬਿ ਬੰਦਨ।ਕੁ ਸ਼ਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ ਹੁਇ ਅਭਿਨੰਦਨ'॥੧੭॥ 
ਮਿਲੇ ੫ਰਸਪਰ ਹਰਖਤਿ ਹੋਦੇ । ਨੇਹ ਸਨੋ ਬਹੁ ਸਭਿਹਿਨਿ ਜੋਏ । ਪੁਨ 

ਛੂਪਤਿ ਕੋ ਸਭਿ ਸਮੁਝਾਯੋ । “ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਖਨਿ ਬਜੋਂਤ ਬਨਾਯੋ ॥੧੮॥ 
ਪ੍ਥਮ ਠੀਕਰੀ ਧਨ ਕੀ ਕੀਨਿ। ਮੈਂ ਤਬਿ ਭਰਮਮੋ ਸਕਜੋ ਨ ਚੀਨਿਗੁਰ 

ਕੋ ਚਰਿਤ ਅਰੀਮ, ਨ ਜਨਿਯਤਿ/ਸਿੱਖ ਸੈਭਾਰ ਸਕਹਿ ਨਹਿ ਭਨਿਯੜਿ” 
॥ ੧੯॥ ਮੁਸ਼ਕਾਂ ਬਾਂਧਨ ਰਿਸ ਕਰਿ ਕਹਿਬੋ । ਇਸ ਮਹਿ ਤਿਮ ਪਰਖਨਿ 
ਬਿਧਿ ਲਹਿਬੋਂ । ਅਬਿ ਮੈਂ ਨਹਿੰ ਭਰਮਨ ਕੋ_ਧਰਿਹੂੰ“ । ਲਿਖਯੋ ਜਥਾ 
ਸੋਈ ਬਿਧਿ ਕਰਿਹੂੰ ॥ ੨੦ ॥ ਤਿਮ ਤਸਕਰ ਹੁਇ ਦਰਸੋਂ ਜਾਇ । ਚੋਰੀ 
ਕਰੀ ਜੁ ਲਿਹੁਂ ਬਖ਼ਸ਼ਾਇ। ਤੁਮ ਗੁਰ ਹੁਕਮ ਨ ਵੇਰਨਿ ਕਰੀਏ । ਦਿਹੁ 

ਮੁਸ਼ਕਾਂ ਬੈਧਿ ਆਗੇ ਧਰੀਏ” ॥ ੨੧ ॥ ਨਿ੍ਪ ਜੁਤਿ ਸਭਾ ਸਭੀ ਬਿਸਮਾਈ। 
ਅਗਮ ਗੁਰੂ ਗਤਿ ਕੋ ਲਖਿ ਪਾਈ। ਕਹਿ ਬਹੁ ਬਾਰ ਕੁਜਾ ਬੈਧਵਾਈ । 

ਝਲਿਬੇ ਤਕਾਰ ਭਯੋ ਸਹਿਸਾਈ॥੨੨॥ਤਬਿ ਨ੍ਰਿਪ ਭਨਜੋ“ਮੋਹਿ ਲਿਹੁ ਸਾਥ 
ਦਰਸ ਕਰਾਵਹੁ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਨਾਥ? । ਧੀਰਜ ਦਈ ਤਿਨਹਿ ਗੁਰਦਾਸ । 

“ਪੁਨ ਆਗਵਨ ਕਰਹੁ ਗੁਰ ਪਾਸ॥੨੩॥ਮੋਹਿ ਸੈਗ ਨਹਿ ਬਨਹਿ ਚਲਨਿ 
ਕੌ?। ਤਬਿ ਸਭਿ ਇਸ ਕੇ ਸਿੱਖਯ ਮਿਲਨਿ ਕੌ । ਭਏ ਹਜ਼ਾਂਰਹੁੰ ਮਿਲਿ 

ਇਕ ਬਾਂਈ”। ਕਹਿ ਧੀਰਜ ਕੋ ਦੀਨਿ ਬਨਾਈ ॥੨੪॥ ਸਗ ਚਲਨਿ ਕੋ 
ਸੈਗਤਿ ਭਈ । ਕਹਿ ਬਹੁ ਬਾਰ ਹਟਾਇ ਸੁ ਦਈ । ਤਉ ਸਾਂਤ ਸੈ ਸਿਖ ਤੇ 
ਸਾਬਬਿਸਮਤਿ ਭਨਹਿੰਓਪਿਖਹਿੰ ਗੁਰਨਾਬ॥੨੫॥ਮੁਸ਼ਕਨਕੋ ਬੈਧਵਾਇ 
ਪਯਾਨਾ। ਹਣੜੋ ਨ੍ਰਿਪਤਿ ਪੁਨ ਬੈਦਨ ਠਾਨ।ਅਪਰ ਸਭਿਨਿ ਬੂੜਕੋ ਸਭਿ 
ਰੀਤਿ । ਪਿਖਿ ਕੌਤਕ ਬਿਸਮਾਵਤਿ ਚੀਤ ॥ ੨੬ ॥ ਪੰਚ ਕੋਸ ਲਗਿ ਨਿਿਪ 
ਜੁਤਿ ਆਏ।ਪੁਨ ਬਹ ਬਾਰੀ ਕਹਯੋ ਹਣਾਏ।ਦੇਕ ਮਜਲ ਸਭਿ ਚਲਿ ਕਰਿ 
ਕਕਿਸ ਹੋਰ ( ਲਈ) ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ।ਸ਼ਹਰ ਵਿੱਚ ਹੋਨੇ ਤੋਲੇ ਖੋਜਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਥੇ 
੧ਆਨੰਦ, ਪੁਮੈਨ । ਸਿੱਖ ਨ। ਉਭਾਲ ਸਕਦੇ ਹਨ( ਤੇ ਨਾ ) ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ । “ਭਾਵ ਹੁਣ ਮੈੰ 

ਨਹੀਂ ਭਰਮਾਂਗਾ । #ਜਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗਾ । “ਤਦ ਇਸ ( ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ) ਮਿਲਨ 
ਲਈ ਸਾਂਰੇ ਸਿਖ ਹਛ਼ਰਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੇਏ /'ਦਦੁਰਸਨ ਕਗ਼ੰਗੇ ਨ੩ ਹਟ 63 ਭ)। 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੩੦੭੪) ਰਾਸਿ 7 । ਅਸੂ ੫ 

ਆਏ । ਨੰਮ੍ਰਿ ਮੇਵਰੋ ਬਾਕ ਅਲਾਏ॥੨੭।ਧੈਨ ਪੈਨ ਤੁਮ ਸਿਖ ਸਿਰਸੌਰ। 
ਨਹਿ ਸਮਾਨ ਦੁਸਰ ਕਿਸ ਠੌਗਹੁਕਮ ਗੁਰੂ ਕੋ ਸਗਰੋ ਮਾਨਾ।ਸਭਿ ਬਿਧਿ 
ਬਡਿਆਈ ਨਿਜ ਹਾਨਾ॥ ੨੮ ॥ਸਭਿ ਮਗ! ਮਹਿ ਨਹਿੰ ਇਮ ਪੁਜਿ ਆਵੈ। 
ਕੁਜਾ ਖੁਲਾਇ ਚਲਜੋ ਤਬਿ ਜਾਵੈ।ਜਿਸ ਦਿਨ ਚਲੋਂ ਸੁਧਾਸਰ ਬਾਇ/ਇਸ 
ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੀ ਲਿਹੁ ਬੈਥਵਾਇ॥੨੯॥ਇਮ ਕਹਿ ਚਰਨ ਪਕਰ ਕਰਿ ਰਹਨੋ। 
ਤਬਿ ਗੁਰਦਾਸ ਸਭਿਨਿ ਮਹਿ ਕਹਜੋ । “ਚੋਰ ਉਚਿਤ ਚਹੀਯਤਿ ਇਮ 
ਕਰੀ । ਜੇ ਤੁਮ ਅਥਿ ਔਰੇ ਮੜਿ ਧਰੀ॥੩੦॥ਗੁਰੂ ਨਿਕਟਿ ਤੇ ਚਲਿ ਕਰਿ 
ਆਯੋ।ਚਹਹੁ ਸੁ ਕਰਹੁ ਦੇਹ ਖੁਲਿਵਾਯੋ।ਸਭਿ ਮਾਰਗ ਕੋ ਉਲੰਘਤਿਆਏ। 
ਜਬਹਿ ਸੁਧਾਸਰ ਕੇ ਨਿਯਰਾਏ॥ ੩੧ ॥ਤਿਮ ਹੀ ਕੁਜ ਮੁਸ਼ਕਾਂ ਬੈਧਵਾਈ। 
ਆਰੀ ਭਯੋ ਪਾਛ ਸਮੁਦਾਈ । ਸਤਿਗੁਰੁ ਤਖਤ ਅਕਾਲ ਸੁਹਾਏ । ਸਿਰ 
ਪਰ ਚਮਰ ਢੁਰਹਿ ਛਬਿ ਪਾਏ॥੩੨॥ਸਿੱਖ ਸੁਭਟ ਚਹੁਂ ਢਿਸ਼ਿ ਪਰਵਾਰੇ । 
ਬਸਤ੍ਰ ਸ਼ਸਤ੍ ਸੁੰਦਰ ਤਨ ਧਾਰੇ । ਨਿਜ ਸੈਗਤਿ ਕੇ ਜੁਤਿ ਸਮੁਦਾਈ । 
ਪਹੁੰਚਤਿ ਭਏ ਪ੍ਰਤੂ ਅਗਵਾਈ॥ ੩੩ ॥ਹਾਬ ਜੋਰਿ ਧਰਨੀ ਪਰ ਪਰੇ।ਭਾਉ 
ਸਮੇਤ ਡੰਡਵਤ ਕਰੇ । ਖਹੋ ਭਯੋ ਸਨਮੁਖ ਹੁਇ ਗੁਰ ਕੇ । ਪਿਖਤਿ 
ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਨ ਉਰ ਕੇ ॥੩੪॥ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਗੀਵਿੰਦ ਰਿਦੇ ਪ੍ਰਮੋਦ । ਗੁਰ ਅਰੁ 
ਸਿੱਖਨਿ ਹੌਤਿ ਬਿਨੋਦ" । ਚਿਤ ਪ੍ਰਸੈਨ ਬਾਹਿਰ ਰਿਸ ਧਰੈਂ । ਕਹੈਂ ਕਠੋਰ 
ਤਾੜਨਾ ਕਰੈ: -॥੩੫॥ਕਰੇ ਖਰੀਦਨਿ ਭਲੇ ਤੁਰੇਗ। ਤੁਰਤ ਪਹੂਦਜੋ ਲੋਂ 
ਕਰਿ ਸੈਗ।ਬੇਸਰ”ਲਾਵਿ ਦਰਬ ਲੋ ਗਜਯੋ। ਤਜਿ ਸੂਨੋ"ਸਭਿ ਭਾਜਤਿ ਭਯੋ 
॥ ੩੬॥ ਗੁਰ ਘਰ ਕੋ ਨੁਕਸਾਨ ਨ ਜਾਨਾ । ਬਾਸ ਬਿਦੇਸ਼ ਜਾਇ ਕਰਿ 
ਠਾਨਾ । ਤੁਹੀ' ਸਿੱਖ ਸਿਦਕੀ ਬਡ ਜੋਵਾ । ਪਰਜੋ ਕਾਜ ਗੁਰ ਕੌ, ਅਸ ਹੋਵਾ 
॥ ੩੭॥ ਕ੍ਯੋਂ ਅਬਿ ਉੱਤਰ ਦੇੜਿ ਨ ਕੋਈਇਮ ਚਲਿ ਗਯੋ ਕਹਾਂ ਗਤਿ 
ਹੋਈ?”ਸੁਨਿ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਬਿਚਾਰੇ । ਦੇਇ ਸਵੈਯੇ ਤਬਹਿ ਉਚਾਰੇ ॥ 
੩੮॥ ਸੈਯਾ ॥ “ਬੂੰਦ ਐਂ ਰੇਤ ਗੁਮਾਨ ਕਰੈ ਮਨ, ਸ਼ੋਭ ਨ ਸਿੰਧੁ ਰਵੀ 
ਸਮੁਹਾਵੈ" । ਪੰਖ ਔ ਧੂਮ“ ਉੜੈ ਨਭ ਕੌ ਪਿਖਿ ਤਾਂਹਿ ਅਗਾਧ ਰਿਦੈ ਸੁਕ- 
ਚਾਵੈ । ਗੂਲਰ ਜੈਤ£ ਉਡੈਤਿ ਕਹੋ ਕਿਮ ਪੇਖਿ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਪ੍ਰਚੈਡ ਲਜਾਵੇ । 

₹ਗਾਵ ਗੁਰੁ ਕੋ ਜਿਖਾਂ ਨਾਲ, ( ਕਈ ਵੇਰ ਕੋਈ ਮੱਤ ਦੇਣ ਲਈ ) ਬਿਲਾਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । 
ਕਖਚਰ । ਓਦੀ । “ਸਾਹਮਣੇ । “ਪੰਛੀ ਤੇ ਧੂੰਆਂ । ਝਗੁਲਰ ਦੇ ਵਲ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜੀਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । 



ਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੩੦੭੫) ਗਾਸਿ ੭ । ਅੱਸੂ ਪ. 
ਤੂਂ ਕਰਤਾ ਹਮ ਜੋਤੁ' ਕਿਏ ਤੁਮ,ਤੋ ਪਾੰਹ ਬੋਲਨ ਕਤੋਂਬਨਿਆਵੈਲਂ॥੩੯॥ 
ਭਿਖਾਰਿ ਅਨਾਥ ਨਹੀਂ ਹਮਰੇ ਸਮ, ਤੋਂ ਸਮ ਨਾਥ ਨ ਔਰ ਦਤਾਰੀ । 
ਦੀਨ ਅੱਗਕਾਨ ਕਹੀ' ਨਹਿੰ ਮੋ ਸਰ,ਤੋ ਸਰ ਦਕਾਲ ਨ ਆਨ ਬਿਚਾਰੀ । 
ਮੋ ਸਮ ਪਾਪਿ ਬਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਜਗ; ਤੋ ਸਮ ਪਾਵਨ ਐ ਉਪਕਾਰੀ।ਅੰਗਨ। 
ਸਿੰਧ ਹੋਂ,ਤੂੰ ਗੁਨ ਸਾਗਰ,ਜਾਤਿ ਅਧੋ ਪੁਭੁ!ਓਟ ਤੁਮਾਰੀ”॥੪੦॥ਚੌਪਈ॥ 
ਇਮ ਕਹਿ ਆਗੇ ਹੁਇ ਲਲਚਾਯੋ । ਪਹੌਚਨੋ ਨਿਕਟਿ ਚਰਨ ਲਪਟਾਯੋ। 
ਨਿਰਹੰਕਾਰ ਬਿਕਾਰ ਬਿਹੀਨਾ। ਸੁੱਧ ਭਲੋ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੁ ਦੀਨਾ ॥ ੪੧ ॥ 
ਮੁਖ ਤੇ ਬਿਕਸਿ ਪਰੇ ਫੁਰਮਾਯੋ । “ਪੈਨ ਤੋਹਿ ਗੁਰ ਸਿਦਕ ਕਮਾਯੋ। 
ਉਠਹੁ ਚਰਨ ਕੋ ਕੀਜਹਿ ਤਯਾਗੀ” । ਤੂੰ ਮਮ ਪਾਰੋ ਅਤਿ ਅਨੁਰਾਗੀ॥ 
੪੨॥ ਕਹਜੋ-ਸਿੱਖ ਹੁਇ ਸਿਦਕ ਨ ਹਾਰੇ-। ਇਸ ਤੁਕ ਪਰ ਭ! ਲੋਹ 
ਬਿਚਾਰੇ ।ਕਸੇ ਕਸੌਟੀ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਰੀ। ਸਿੱਖ ਨ ਆਨ ਸਮਾਨ ਤੁਮਾਰੀ? 
॥ ੪੩॥ ਇਮ ਕਹਿ ਬਿਕਸਤਿ ਗੁਰੂ ਕ੍ਰਿਪਾਲਾ । ਨਿਜ ਕਰ ਤੇ ਖੋਲੋਂ 
ਡਿਸ ਕਾਲਾ । ਮੁਸ਼ਕੈਂ ਛੋਰੀ ਨਿਕਟਿ ਬਿਠਾਯਹੁਸਰਬ ਸਭਾ ਗੁਰ ਚਰਿਤ 
ਲਖਾਯੋ ॥੪੪॥ “ਪੈਨ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਕੋ ਸਿਖ ਪੈਨ। ਅਗਮਗਤੀ,ਕੋ ਲਖਹਿ ਨ 
ਅੰਨ? । ਪਠੀ ਭੇਟ ਕਾਂਸ਼ੀਸ਼” ਬਿਸਾਲ।ਅਪਰ ਸਪਤ ਸੈ ਸਿਖ ਤਿਸ ਕਾਲਾ 
॥੪੫॥ ਅਰਪਨ ਕਰੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਆਗੇਪਿਖੇ ਸੁਸ਼ੀਲ ਸਕਲ ਅਨੁਰਾਗੇ।ਸ੍ਰੀ 
ਹਰਿਗਵਿੰਦ ਹੋਰਿ ਅਲਾਯੋ । ਏਕਲ ਗਜੋ ਸੁ ਸਾਤਸੇ ਲਯਾਯੋ ॥੪੬॥ ਖੈਨ 
ਪੁਨਹਿ ਗੁਰਸਿਖ ਉਪਕਾਰੀ।ਜਹਿੰ ਜੈ ਹੈਂ ਤਹਿੰ ਕਰਹਿੰ ਉਧਾਰੀ।ਪਰ ਦੁਖ 
ਦੇਖਿ ਨ ਸਕਹਿੰ; ਕ੍ਰਿਪਾਲੂ।ਦੇਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੰਦ ਬਿਸਾਲੂ”॥੪੭॥ ਤਬਿ 
“ਜੀਵ। ”ਛਡੇ । “(ਇਹ ਪੂਮੈਗ) ਹੋਇਆ । “ਕਾਂਸ਼ੀ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ । 

#ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਨੁਸਖਿਆਂ ਵਿੰਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵੈਯਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਦੇ ਸਵੈਯੇ ਹੋਰ 
ਵੀ ਲਿਖੇ ਹਨ ਜੋ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਆਪਣੀ _ਰਚਨ। ਹੈ ਤੇ ਉਪਰਲੇ 
ਸਵੇਯੇ ਕਵਿ ਜੀ ਆਪ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੋਹਾਂ ਛੇਦੀਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਫਜ਼ਾਂ ਵਿੰਚ ਦੇ ਰੰਹੇ ਹਨ- 
ਜਉ ਗਰੇ ਬਹੁ ਬੂੰਦ ਚਿਤੌਤਰ ਸਨਮੁਖ ਸਿੰਧ ਸ਼ੋਭ ਨਹੀਂ` ਪਾਵੇ । ਜਉ ਬਹੁ ਉੱਡੇ 
ਘਰ1 ਧਾਰਿ ਮਹਾਂ ਬਲ ੫੪੫ ਅਕਾਸ਼ ਰਿਦੇ ਸੁਕਚਾਵੇ । ਜਿਉਂ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਪੂਚੰਡ ਬਿਲੋਕਤਿ 
ਗੂਲਰ ਜੈਤ ਉਤੌਤ _ਲਜਵੇ । ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਹਮ ਕੀਏ ਤਿਹਾਰੇ ਜੀ ਤੋ ਪਹਿ ਬੋਲਨ 
ਕਿਉਂ ਬਨਿਆਵੈ ॥ ੫੨੭ ॥ ਤੇ ਮੇ ਨ ਨਾਬ ਅਨਾਥ ਨ ਮੋ ਸਰਿ;3 ਮੈ ਨ ਦਾਨੀ ਨ ਮੋ 
ਸੇ ਭਿਖਾਰੀ । ਮੈ ਸੈ ਨ ਦੀਨ ਦਇਆਲੁ ਨ ਤੇ ਸਰ; ਮੋ ਸੈ ਅਗਯਾਨਿ ਨ ਤੇ ੧ 
ਬਿਚਾਂਰੀ । ਮੈ ਸੇ ਪਤਿਤ ਨ ਪਾਵਨ ਤੇ ਸਰ; ਮੋ ਸੇ ਬਿਕਾਰੀ ਨ ਤੇ ਮੇ ਉਪਕਾਰੀ । 
ਮੋਰੇ ਹੈਂ ਅਵਗੁਨ, ਤੂੰ ਗੁਨ ਸਾਗਰ ਜਾਤ ਰਸਾਤਲ ਓਫ ਤਿਹਾਰੀ ॥ ੫੨੮ ॥ 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ ! (੩੦੭੬) ਰਾਸਿ ? । ਐਂਸੂ ੬. 

ਭਾਈ ਝੁਕ ਫੈਰ ਬਨਾਈ।ਅਪਰ ਰੀਤਿ ਤੇ ਉਚਰਿ ਸੁਨਾਈ।“।ਬਖ ਦੋ 

ਮਾਤ, ਕੌਨ ਸਿਸ" ਰੱਖੈਊ/ਚੋਰੰਹ ਪੰਹਰੂ ਕੌ ਤਿਸ ਲੱਖੇ' ॥ ੪੮॥ ਬੋਰਤਿ 

ਕਰੀਆ ਕੋ ਤਬਿ ਤਾਰੈ । ਹਤਹਿ ਕੁਪ,ਕਜ ਪਾਸ ਪੁਕਾਰੇ । ਜੇ ਗੁਰ ਸਾਂਗ 

ਕਛੂ ਬਰਤਾਰੈ । ਸਿਖ ਆਗੇ ਤਖਿ ਕਹਾਂ ਬਿਚਾ31 ॥੪੯॥ ਇੱਤਯਾਦਿਕ 

ਬਹੁ ਸਿਢਤ ਸੁਨਾਈ । ਨਿਜ ਲਘੁਤਾ ਕਰ ਗੁਰੂ ਬਡਾਈ । ਸੁਨਿ 

ਸਤਿਗੁਰੁ ਗਹਿ ਬਾਂਹ ਉਠਾਯੋ । ਅਪਨੇ ਅੰਗ ਸੈਗ ਤਬਿ ਲਾਯੋਂ ॥ ੫੦ ॥ 

ਸਭਿਨਿ ਬਿਖੈ ਬਡ ਮਾਨ ਬਧਾਯੋ ।“ਪੈਨ ਪੈਨ? ਨਿਜ ਮੁਖ ਫੁਰਮਾਯੋ।ਆਗੇ 

ਤੇ ਢਸ ਗੁਨ ਬਹੁ ਮਾਨ । ਕਰਿਕੈ ਰਾਖਮੋ ਗੁਰ ਭਗਵਾਨ॥ ੫੧ ॥ਸਫਿਨ 

ਬਿਖੈ ਭਾਈ ਜਸ ਭਯੋਦੇਸ਼ ਬਦੇਸ਼ੰਨ ਮਹਿ ਸੁਨਿ ਲਯੋ । ਗੁਰ ਘਰ ਮਹਿ 

ਗੁਰਦਾਸ ਵਡੇਰਾ । ਗੁਰ ਸਿਖ ਮਾਨਤਿ ਭਏ ਘਨੈਰਾਂ ॥ ੫੨ ॥ 
ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਰ੍ਰਿੰਖੇ ਸਪਤਮ ਰਾਂਸੇ “ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ' ਪ੍ਰਸੇਗ ਬਰਨਨੇ ਨਾਮ ਪੰਚ ਅਸੂ ॥ ੫ ॥ 

੬ _ (ਸ੍ਰੀ ਸੂਰਜ ਮੱਲ ਜੀ ਦਾ ਵਿਵਾਹ] । 

ਦੋਹਰਾ ॥ ਬਸਹਿ ਬਾਸ" ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸੂਰਜਮਲ ਸਸੁਰਾਰ" । ਗੁਰਦਿੱਤੇ 

ਢਿਗ ਗਯੋ ਤਬਿ ਬਜਾਹੁ ਬਯੋਂਤ ਸੁ ਬਿਚਾਰਿ ॥੧॥ਰੌਪਈ॥ “ਮੋ ਚਿਤ ਮਹਿ 

ਅਬਿ ਦੇਵਹੁ ਬਕਾਹੂ । ਆਯੋ ਬੂਝਨਿ ਤੁਮਰੇ ਪਾਹੂ” । ਸੁਨਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਦਿੱਡੇ 

ਪੁਨ ਕਹਜੋ । ਭਲੇ ਮਨੋਰਥ ਤੋਂ ਉਰ ਲਹਜੋ ॥ ੨॥ ਸਾਹੇ ਕੋ ਨਿਕਸਾਇ 

ਪਠਾਵਹੁਹੂ[ਗੁਰ ਹਰਖਹਿੰ,ਅਬਿ ਨਹਿ ਬਿਲਮਾਵਹੁ'। ਸੁਨਿ ਸਲਾਹ ਨਿਜ 

ਮੰਦਰ ਆਯੋਬੈਠਿ ਬਿੱਪ੍ਰ ਕੌ ਨਿਕਫਿ ਬੁਲਾਯੋ ॥ ੩॥“ਮਮ ਪੁੱਤਰੀ ਕੋ ਸੋਧਹੁ 
_ ਸਾਹਗੁੰ । ਲਿਖਿ ਭੇਜਹਿੰ ਪੁਨ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਹਾ” । ਸੁਨਿ ਦਿਜ ਪੱਤੀਂ ਦੇਖਿ 

ਬਿਚਾਰਯੋ । ਮਾਸ ਵਿਸਾਖ ਬਿਖੈ ਨਿਰਧਾਰਯੋ ॥ ੪ ॥ ਸਤਾਈਸਵੀ ਲਿਖਿ 

ਦੀ ਪਾਤੀ । ਦਿਜਬਰ ਕਰਯੋ ਤਯਾਰ ਭਲਿ ਭਾਂਤੀ । ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂਦਿੱਤੇ ਤਬਿ 

ਬਾਲ ਨੂੰ । =ੰਚੋਰੀ ਕਰੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੌਣ ਜਾਣ ਸੱਕਦਾ ਹੈ । “ਮਲਾਹ 
ਡੋਬਣਵਾਲ॥ ਹੋਵੇਂ ਤਾਂ । ਘਰ (ਬਣਾਕੇ) । “(ਦਾ) ਸਹੁਰਾਂ । 

#ਗਈ _ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਅਸਲ ਪਉੜੀ ਐਉਂ` ਹੈ:-ਜੇ ਮਾਂ ਪੁੱਤੋ ਵਿਸ 

ਦੇਇ ਤਿਸ ਤੇ ਕਉਣ ਪਿਆਰ' । ਜੇ ਘਰ ਭੈਨੇ ਪਾਹਰੂ ਕਉਣ ਹੇਖਣ ਹਾਰਾ ॥ 

ਬੋੜੀ ਡੋਬੇ ਪਾਤਣੀ ਕੌਣ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ / ਆਗੂ ਲੈ ਉੱਬੜ ਪਵੈ ਕਿਸ ਕਰੇ 

ਪੁਕਾਰਾ ।! ਜੇ ਕਰਿ ਖੇੜੋ ਖਾਇ ਵਾੜ ਕੋ ਲਹੇ ਨ ਸਾਰ ।। ਜੇ ਗੁਰ ਭਰਮਾਏ` ਸਾਂਗ 

ਕਰ ਕਿਆ ਸਿੱਖ ਵਿਚਾਰਾ । ੨੨ ॥ [ ਭ% ਗੁ: ਵਾ: ੩੪ 

`ਪਾ-ਭਰਮੈ ਸਿਖ ਕਿਆ ਹਾਥ ਬਿਚਾਹੈ। 

(ਦੇਖੋ ਰਸ ੪ ਅੱਸੂ ੭ ਅੰਕ ੨੪ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਫੂਕ । 



ਰੀ ਗੁਰ ਖੁਤਾਪ ਸੂਰਜ। (3੦੭੭) ਰਾਸਿ 7। ਅੰਧ ੬. 

ਕਹਿ ਭੇਜਾਂ । “ਹਮ ਹੈ' ੩ਜਰ ਸੈਗ ਦਿਜ ਲੇ ਜ'॥੫॥ ਇਕ ਦਿਨ ਪਰਿ 
ਬਿਤਾਇ ਕਰਿ ਢਾਲੋਂ । ਦਿਜ ਸਾਹਾਂ ਲੇ ਕਰਿ ਨਿਜ ਨਾਲੇ।ਅਆਨ ਸੁਧ'ਸਤ 

ਪਰੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ੇ । ਮਿਲੇ ਤਬਹਿ ਪਰਿਵਾਰ ਅਸ਼ਸ਼ੇ॥੬॥ ਕਰਿ ਡੇਰਾ ਕ਼ਜ 

ਚਰਨ ਪਖਾਰੇ । ਬਸਤ ਸ਼ਸਤ੍ ਸਦਰ ਤਨ ਧਾਗੇ.ਸ਼ਰੀ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਨ ਲੇ ਦਿਖ 

ਸ੫। ਮਿਲੇ ਜਾਇ ਨਿਜ ਪਿਤ ਜਗਨ/ਬ ॥ ੭॥ ਕਰਿ ਬੰਦਨ ਬੈਠਤੋ 

ਤਬਿ ਪਾਸਪੁੱਤ੍ ਬਿਲੋਕਿ ਪ੍ਰਮੋਦ”ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਧਰ ਸਨੋਹ (ਸਰਪਰ ਕਰ ਵੇ ਰਾ। 

ਕੁਸ਼ਲ ਬੁੜਿ ਪ੍ਰਿ ਬਰ ਮੁਖਹੇਰਾ॥੮॥ਦਿਜ ਸਨਮੁਖ ਬੈਠੋ ਤਬਿ ਆਨਿ। 

ਕਰੀ ਬੜਾਹੁ ਕੀ ਬਾਂਤ ਬਖਾਨ” । ਬਿੱਪ੍ਰ ਪਠਾਯੋ ਸਾਹਾ ਦੈ ਕੇ । ਅਪਰ 

ਸਕਲ ਤਾਰੀ ਨਿਜ ਕੈ ਕੈ ॥ ਉਇ ॥ਫਾਂਗਣ ਬੀਸ ਦਿਵਸ ਅਬਿ ਗਲੋਂ । 

ਬਯਾਹ ਵਿਸਾਖ ਮਾਸ ਕੋ ਦਯੋ?। ਸੁਨਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਰਂਹਨ ਕੀਨ' । 

“ਆਛੀ ਬਾਤ ਭਈ ਤਿਨ ਦੀਨ'?॥ ੧੦ ॥ ਕਹਿ ਦਿਜ ਕੋ ਸ਼ੁਭ ਸਦਨ 
ਉਤਾਰਾ।ਸੁਧਿ ਜਬਿ ਭਈ ਸਕਲ ਪਰਵਾਂਰ/ਜੇ ਮੰਗਲ ਕੇ ਸਗੁਨ ਬਿਸਾਲੇ। 
ਕਰੇ ਪ੍ਰਮੋਦ ਬਿਨੋਦਨ ਜਾਲੋ“ ॥੧੧॥ ਨੇਤੀ ਮਿਲ ਤ੍ਰੈ ਸਾਸਨ ਸਾਬ । ਕਰ 

ਬੈਦਤਿ ਪਗ ਟੇਕਯੋ ਮਾਬਮਨਹੁ ਅਨੰਦ ਕੇ ਉਦਧਿ ਮਬਾਰ । ਮਿਲੇ ਮੈਨ 
ਸਮ ਸਭਿ ਪਰਵਾਰੂ॥ ੧੨॥ ਬਜੋ ਸਦਨ ਦਰ ਪਰ ਸ਼ਦਿਯਾਨੇ” । ਠਘ 

ਦੀਰਘ ਦੌਦਭਿ ਧੁੰਠਿ ਠਾਨੇ । ਢੋਲ ਨਵੀਰੀ ਾਂਝ ਬਜਾਵੈ' । ਹੋਤਿ ਕੁਲਾ- 

ਹਲ ਜਨ ਬਹੁ ਆਵੈ ॥੧੩॥ ਤਿਸ ਨਿਸ ਮਹ ਉਤਸਵ ਅਤਿ ਕੀਨਾ । 

ਤੀਨ ਦਿਵਸ ਦਿਜ ਰਾਖਿ ਪ੍ਰਬੀਨਾ । ਬਹੁਰ ਬਿਦਾ । ਹੁਇ ਪੁਰਿ ਕਰਤਾਰਾ। 

ਜਾਇ ਬਿੱਪ੍ ਸੁਧਿ ਕਰੀ ਉਚਾਰਾ ॥੧੪॥ ਪ੍ਰੇਮ ਚੋਦ ਸੁਨਿ ਕਰਿ ਹਰਖਾਯੋ। 

ਸੈਚੇ ਸਕਲ ਸਮਾਜ ਕਰਾਯੋ । ਤ੍ਰਿਠ ਅਰੁ ਅੰਨ ਘ੍ਰਿੱੜ ਮਿਸ਼ਟਾਨ । ਦੁਗਨ 

ਖਰਚ ਤੇ ਕਰੇ ਮਹਾਨ ॥ ੧੫ ॥ ਇਸੀ ਰੀਤਿ ਦਿਨ ਕਿਤਿਕ ਬਿਤਾਏ । 

ਮੇਲ ਬਸੋਏ ਕੋ ਨਿਯਰਾਏ। ਸਭਿਠਿ ਸਬਾਨ ਸਬੋਧੀ ਜੇਤੇ । ਪੰਠ ਨਰ 

ਕਰੇ ਹਕਾਰਨਿ ਤੇ੩॥੧੬॥ਜਹਿੰ ਕਹਿ ਬਯਾਹਿ ਸੁਨਤਿ ਹਰਖਾਏ। “ਤਲ 
ਭਈ ਐਸੇ ਦਿਨ ਆਏ । ਆਛੀ ਰਿਤੁ ਬਹੁ ਤਪਤ ਨ ਸੀਤ। ਉਤਮਵ 
ਸ਼ਾਦੀ ਕੀ" ਸਭਿ ਰੀਤ? ॥ ੧੭॥ ਪੁਨ ਬਡ ਹੋਇ ਸੁਧਾਸਰ ਮੇਲਾ । ਸਿੱਖ 
ਮਸੋਦਨ ਬਨਹਿਂ ਸਕੇਲ। । ਯਾਂਤੇ ਬਹੁ ਅਨੰਦ ਕਰਿ ਮੋਲੀ। ਆਵ[ਹ ਘਰ 

"ਨਾਲ ਬ੍ਰਹਮਣ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ । “ਅਨੰਦ । “ਪਿਆਂੇ ਦਾ । "( ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੇ) ਆਬੀ। 
“ਭਾਵ ਸੂਰਜ ਮਲ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਨੇ ਵਿਆਹ ਦੇ. ਦਿੱਤ' । ੬ਅਨੰਦ ਦੇ ਸਮੂਹ ਬਿਲਾਸ । “ਖੁਸ਼ੀ 
ਦੇ ਫਾਜੋ । "ਵਿਆਹ ਦੇ ਉਤਸਫ ਵੀ । 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੁਤਾਪ ਵਿਜੇ । ( ੩੦੭੮ ਰਾਂਸਿ 7। ਗੌਸੁ ੬. 
ਕੇਂ ਕਾਰਜ ਪੇਲੀ” ॥ ੧੮ ॥ ਬਿੰਦ ਮਨੁਜ ਕੋ ਲੌ ਲੋ ਸਾਥ । ਆਨਿ ਬਿਲੌਕੇ 
ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਨਾਥ । ਦਾੜੂ ਕੋ ਸੁਭ ਸਹਤ ਕੁਟੈਥ । ਆਇ ਮਿਲੇ ਗੁਰ, ਹੀਨ 
ਬਿਲੰਬ” ॥ ੧੯॥ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਬਿਸਾਲ ਉਤਾਲੋ£। ਸਭਿ ਪਰਵਾਰ ਹੋਇ 
ਨਰ ਜਾਲੇ।ਸੁਧਾ ਸਰੋਵਰ ਕੌ ਚਲਿ ਆਏ।ਜਬਾਜੋਗ ਮਿਲਿ ਗੁਰ ਹਰਖਾਏ 
॥ ੨੦ ॥ ਡੱਲੋ, ਡਾਰੌਲੀ, ਮੰਡਿਆਲੀ । ਆਏ ਸੈਗਤਿ ਸੈਗ ਬਿਸਾਲੀ । 
ਮਉ,ਮੱਲੋਂ ਅਰੁ ਨਗਰ ਵਟਾਲੋ।ਆਇ ਮਿਲੇ ਜੁਤਿ ਮਾਨਵ ਜਾਲੇ ॥੨੧॥ 
ਬਿਧ ਕੋ ਸੁਤ ਭਾਨਾ ਤਬਿ ਆਯੋ । ਸੈਗ ਪੁੱਤ ਪੌਤ੍ਰਨ ਕੋ ਲਯਾਯੋ।ਹਰੀਚੈਦ 
ਨਿਝ ਪਾਸ, ਅਵਾਸਾ । ਰਾਮਦਾਸ ਪੁਰਿ ਮਹਿ ਸੁਖਰਾਸਾ ॥੨੨॥ ਸਤਿਗੁਰ 
ਮਹਿਲ ਗਯੋ ਭਰਿ ਸਬੈ। ਆਈ ਸਭਿ ਥਲ ਤੇ ਤ੍ਰਿਯਾ ਤਬੈ।ਅਪਰ ਸਦਨ 
ਗਨ ਹੁਤੇ ਢਿਨਾਏ । ਕਹਿ, ਸਭਿਹਿਨਿ ਕੋ ਸਿਵਰ ਕਰਾਏ ॥੨੩॥ ਜਥਾ 
ਜੌਗ ਮਿਲਿ ਸਭਿ ਹਰਖਾਏ। ਸੁਧਾਂਸਰੋਵਰ ਮੱਜ ਨਹਾਏ । ਅਸਨ ਬਨਤਿ 
ਹੈਂ ਬਿਬਿਧ ਪ੍ਰਕਾਰੇ । ਸਾਦਲ ਖਟ ਰਸ ਥਾਇ ਅਹਾਰੇ ॥ ੨੪ ॥ ਦੋਨਹੁਂ 
ਸਮੈ ਅਚਵਿ ਤਿ੍ਪਤਾਵੈਂ । ਅਨਗਨ ਸੈਗਤਿ ਮੇਲਾ ਆਵੈ । ਦਿਵਸ ਨਿਸਾ 
ਨਰ ਮਿਲਿ ਸਮੁਦਾਈ । ਕਰਹਿ ਦੇਗ ਕੁਛ ਗਨੀ ਨ ਜਾਈ॥੨੫॥ਇਕ ਤੋ 
ਬੜਾਹ ਮੇਲ ਅਰੁ ਮੇਲਾ । ਸੁਨ ਜਹਿਂ ਕਹਿ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਕੇਲਾ।ਨਿਤ ਪ੍ਰਤਿ 
ਸਤਿਗੁਰ ਲਾਇੰ ਦਿਵਾਨ । ਸੁਭਟ ਹਜ਼ਾਰਹੁਂ ਬੈਠਹਿੰ ਆਨਿ ॥ ੨੬ ॥ ਜੋ 
ਸਨਬੈਧੀ ਸਭਿ ਭਥਿ ਆਵੇਂ । ਸੈਗਤਿ ਅਨਗਨ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹਾਵੇ । ਅਧਿਕ 
ਭੀਰ ਗੁਰ ਕੋ ਚਹੁੰਵਰੇ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਚਾਰਹੁ ਨੌਰੇ ॥ ੨੭ ॥ ਇਮ ਨਿਤ 
ਮੰਗੋਲ ਹੋਤਿ ਨਵੀਨਾ।ਨਿਕਟਿ ਬਜਾਹ ਕੌ ਬਾਸੁਰ ਚੀਨਾ.ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਗੋਵਿੰਦ 
ਹੁਕਮ ਬਖਾਨਾ । “ਸਜਹੁ ਬਰਾਤਿ ਤਯਾਰ ਬਿਧਿ ਨਾਨਾ? ॥ ੨੮ ॥ ਸੁਨਿ 
ਆਇਸੁ ਸਭਿ ਕੇ ਚਿਤ ਚਾਉ।ਬਸਨ ਬਿਕੂਖਨ ਦੇਹੁ ਸਜਾਉ।ਸਜ ਸਜਿ 
ਸੁੰਦਰ ਥਾਹਨ ਨਾਨਾ । ਭਏ ਅਰੂਢਨ ਤਯਾਰ ਸੁਜਾਨਾ ॥ ੨੯॥ ਪ੍ਰਥਮ 
ਬ੍ਰੰਦ ਕਰਿ ਲ ਪਕਵਾਨਾ । ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਗੋਵਿੰਦ ਪਰਮ ਸੁਜਾਨਾ। ਤਖਤ 
ਅਕਾਲ ਅਰਪਿ ਕਰਿ ਭਲੋ । ਸ਼ੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਕੀ ਦਿਸ਼ਿ ਚਲ॥੩੦॥ਬਸਤ੍ 
ਬਿਭੂਖਨ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਸੁ ਅੰਗ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਸ਼ੋਭਤਿ ਸੈਗ । ਸੁਰਜਮਲ ਕੌ 
ਆਗੇ ਕੀਨਿ । ਬਾਂਮ ਭਾਗ“ ਅਣਿਰਾਇ ਪ੍ਰਬੀਨ ॥੩੧॥ ਦਿਸ਼ ਦਾਹਨ ਸ਼ੀ 
ਭੋਗ ਬਹਾਦਰ । ਦਾਸ ਗੋਦ ਮਹਿ ਲੀਨੇ ਸਾਦਰ । ਧੈਰਮੱਲ ਕੋ ਤਬ 
"ਛੱਡਕੇ , “ਛੇਤੀ । 'ਛੈਂਤੀ ਕਰ ਕੇ । "( ਪਹਿਲੋਂ ਖੂਹ ਦੇ ਜਲ ਨਾਲ ) ਨ੍ਰਾ ਕੇ ਸੁਧ ਸਰੋਵਰ 
ਵਿਚ ਇਿਸ਼ਨਨ ਕੀਤਾਂ। “ਖੋਬੇ ਪਾਸੇ। 



__ ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੩੦੭੬) ਰਾਸਿ ? । ਔਹ ੬ 

ਉਚਾਦ । ਮੈਗ ਮਸਾਹਿਬ ਸਿਖ ਸਮੁਦਾਏ॥ ੩੨॥ ਜਾਇ ਬਿਰੇ ਦਰਬਾਰ 

ਅਗਾਰੀ । ਕਰ ਬੈਦਨ ਪ੍ਰਦੱਛਨ' ਧਾਰੀ। ਅੰਤਰ ਪ੍ਰਵਿਸ਼ਿ ਜੋਰਿ ਕਰ ਖਰੇ। 
ਤਬਿ ਅਰਦਾਸ ਮੇਵਰੋ ਕਰੇ ॥੩੩॥ “ਸੁਤ ਪੌੜੋ ਜੁੜਿ ਸਭਿ ਪਰਵਾਰੈ । ਸ਼੍ਰੀ 

ਗਰਰਾਮਦਾਸ ਸੁਖ ਧਾਰੈਂ?। ਮਸਤਕ ਟੇਕ ੧ ̀ਨਿਕਸੇ ਬਾਹਰ । ਜਿਨ ਕੋ 
ਸਭਿ ਜਗ ਮੈ ਜਸੁ ਜ਼ਾਹਰ ॥ ੩੪॥ ਚਵੇ ਪਾਲਕੀ _ਮਹਿੰ ਗੁਨਖਾਨੀ । 

ਬਾਦਤ ਕੀ ਧੁਨਿ ਉਚ ਉਠਾਨੀ।ਦੀਰ੫ ਦੈ' ਦੈ" ਬਜੈ' ਦਮਾਮੇ.ਢੋਲ ਪਟੇ 
ਕੀ ਧੁਨਿ ਮਿਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ॥੩੫॥ ਡਵਫ ਮੁਰਲੀ ਬਹੁ ਬਜਹਿੰ ਨਵੀਰਾ। 

ਚਢਨ ਸਮੈਂ ਹੋਈ ਬਡ ਭੀਰਾ। ਲੌਕਿਕ ਬੈਦਿਕ ਰੀਤਿ ਘਨੇਰੀ । ਨਰ 
ੜ੍ਰਿਯਨ ਕੀਨਸਿ ਤਿਸ ਬੇਰੀਨੈਂ ॥ ੩੬ ॥ ਸਭਿ ਬਰਾਭਿ ਕੋ ਕੋ ਭਲੇ ਚਢਾਇ। 
ਗਾਂਵਤਿ ਮੁਰੀ ਸਦਨ ਸਮੁਦਾਇ । ਸੂਰਜ ਮਲ ਕੋ ਆਗੈ ਕਰਿਕੈ । ਗਮਨੇ 
ਸਕਲ ਹਰਖ ਉਰ ਭਰਿ ਕੈ॥੩੭॥ ਉਲੰਧ ਸਲਿਤਾ ਆਇ ਬਿਪਾਂਸਾਂ । 

ਡੇਰਾ ਕਰੋ ਤਾਂਹਿ ਤਟ ਪਾਸਾ । ਜਥਾਜੋਗ ਸੇਵਾ ਸਭਿ ਕੇਰੀ । ਕਰੀ ਮਸੈ- 
ਦਨ ਮਿਲਿ ਬਹੁਤੇਰੀ ॥ ੩੮ ॥ ਨਿਸਾ ਬਿਤਾਇ ਚਢੇ ਮਗ ਚਾਲੇ । ਸੁਨਿ 
ਸੁਨਿ ਜਾਚਕ ਆਇ ਬਿਸਾਲੇ । ਲੋਤਿ ਦਰਬ, ਕੋ ਹੋ ਨ ਖਾਲੀ।ਕਹੜੋ 
ਗੁਰੂ “ਸਭਿ ਦੇਹੁ ਸੈਭਾਲੀ” ॥ ੩੯ ॥ ਡੇਢ ਜਾਮ ਦਿਨ ਬੀਤਤਿ ਆਏ। ਸ਼੍ਰੀ 
ਕਰਤਾਰ ਪੁਰ! ਜਿਸ ਥਾਏ । ਸ਼ਕਰ ਰੰਗ ਉਦਪਾਨ ਜੁ ਪਾਵਨ'।ਸ੍ਰੀ ਅਰ- 
ਜਨ ਸ਼ੁਭ ਕਰਯੋ ਲਗਵਨ ॥੪੦॥ ਸਹਤ ਬਰਾਤ ਉੜਰ ਤਹਿ ਪਰੋ। ਸ਼੍ਰੀ 

ਗੁਰਦੇਵ ਤਰੋਵਰੁ ਤਰੇ । ਸਮ ਸੂਰਜ ਕੇ ਬਿਜਨਾ ਹੋਭਿ । ਚਮਰ ਵਰਹਿ 

ਛਬਿ ਕਰਹਿ ਉਦੇਤਿ॥ ੪੧॥ ਜੋ ਜੋ ਮੰਗਤ ਜਨ ਚਲਿ ਆਵੈ। ਤਤਛਿਨ 
ਲੈ ਲੈ ਦਰਬ ਸਿਧਾਵੈ । ਡੇਢ ਜਾਮ ਲੌ ਸਭਿ ਬਿਸਰਾਮੇ । ਬੁਸਨ ਬਿਕੂਖਨ 

ਤਨ ਅਭਿਰਾਮੇ ॥ ੪੨॥ ਪ੍ਰੇਮਚੈਦ ਨਰ ਪਠਿ 'ਅਗਵਾਏ । ਸਨਮਾਨ 

ਸਤਿਗੁਰ ਸਤ ਭਾਏ” ।“ਮਹਾਂਰਾਜ ! ਅਬਿ ਅੰਤਰ ਚਾਲੋ ।ਨਿਜ ਮੰਢਿਰ 
ਬਿਸਰਾਮ ਸੈਭਾਲੋ? ॥ ੪੩ ॥ ਸਨੜੋਂ ਸਭਿਨਿ “ਅਬਿ ਅੰਤਰ ਚਲੋ? ।ਬਹ 

ਬਾਦਿਤ ਧੁਨਿ ਉਚ ਉਠਾਲੋ । ਚਵੋ ਫੋਲ ਹਯ ਚ੫ਲ ਚਲਾਵੈ।ਕੋ ਸਯੈਦਨ 

ਪਰ ਚੋ ਸਿਧਾਵੈ' ॥ ੪੪ ॥ ਕੌਤਿਕ ਗਜ ਅਰੂਢ ਕਰਿ ਚਲੇ । ਧਨ 

ਬਰਖਾਵਤਿ ਜਨ ਘਨ ਠਲੇ । ਬਹੁਤ ਬਰਣ ਕੋ ਗਹੇ ਨਿ ਸ਼ਾਨ । ਆਗੈ 

“ਦੋਂ ਦੇਂ ਸ਼ਬਦ ਕਰ ਕੇ । “ਸ਼ਕਰ ਰੈਗ ( ਨਮ ਦਾ) ਪਵਿੰਤ੍ਰ ਖੂਹ । ਸਚੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ । 
ਦੇਖੇ ਰਾਸ ੪ ਅਸੂ ਝ ਅੰਕ ੨੦ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਟੂਕ । 1ਪਾ:-ਸਡਿ ਭਾਏ । 



` ਮੂ ਗਰ ਪਾਪ ਸੂਰਜ । (੩੦੮੦) ਰਾਸਿ 71 ਨੰਸ਼ 7. 

ਗਮਨਹਿਂ ਸ਼ਭਤਿ ਮਹਾਨ ॥੪੫ ॥ ਗਰੀ ਗਰੀ ਮਹਿੰ ੫ਨ ਬਰਖਾਯੋ ਪਰਿ 
ਜਨ ਦੇਖਭਿ ਅਨੰਦ ਵਧਾਯੋ।ਅਪਨੇ ਮੰਦਿਰ ਉੜਰੇ ਜਾਈ। ਲੈ ਲੋ ਕੋਟ 
ਮਿਲੇ ਸਮਦਾਈ ॥ ੪੬ ।€੪ ਸ੍ਰੀ ਰੁਰ ੫੩੫ ਸੂਰਜ ਰ੍ਰਿੰਏ ਸਪ੩ਮ ਰਾ? 'ਸੂਰਜ £ਲ _ਲਿਆਹ' ਪ੍ਰਸੇਠ 
ਯ੍ਰਲਟ ਨਾਮ ਖਸ਼ਟੋਮੈ ਅੰਸੂ ॥ ੬ ॥ 

੭, [ਬਰਾਤ ਵਾਪਸ , ਸ੍ਰੀ ਵੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਸਗਾਈ] । 
ਦੋਹਰਾ ॥ ਮਹਾਂ ਕੁਲਾਹਲ ਪੁਰਿ ਬਿਥੈ ਹੋਤਿ ਭਯੋ ਆਨੰਦ । ਜਿਨ ਜਿਨ 
ਤਿਸ ਛਿਨ ਗੁਰ ਪਿਖੇ ਭਿਨ ਫਲ ਪੁੰਨ ਬਿਲੋਦ॥ ੧ ॥ ਝੌਪਈ ॥ ਪ੍ਰੇਮ ਚੈਦ 
ਤਬਿ ਪਣੀ ਬਟੇਰੀ" । ਸਭਿਨਿ ਬਿਲੋਕਤਿ ਖੁਸ਼ੀ ਘਨੋਰੀ । ਹਿਤ ਮਿਲਨੀ 
ਕੇ ਬਹੁਰ ਬੁਲਾਏ । ਹੁਇ ਤਿਆਰ ਚਾਲੇ ਸਮੁਦਾਏ॥ ੨॥ ਸੂਰਜ ਮਲ 
ਬੜਵਾਂ ਪਰ ਆਂਛੇ । ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ੋਭਤਿ ਪਾਛੇ । ਤਬਿ ਆਂਤ ਸ਼ਬਾਜ਼ੀ 
ਚਲਿਵਾਈ । ਦੇਖਤਿ ਲੋਕ ਮਿਲੇ ਸਮੁਦਾਈ॥੩॥ਕੇੜਿਕ ਚਰਬੀ" ਅਧਿਕ 
ਭ੍ਰਮਾਵੈਂ । ਕੌ ਸਜ਼ੋਰ ਉਡਿ ਗਗਨ ਸਿਧਾਵੈਂ । ਅਧਿਕ ਕੁਲਾਹਲ ਸਨਹਿ 
ਬਿਲੋਕਤਿ । ਮਹਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮਤਾਬੀ ਮੋਕਤਿ”॥ ੪॥ ਪ੍ਰੋਮ ਰੈਦ ਲੇ ਬਹੁਤ 
ਉਪਾਇਨ । ਆਨਿ ਪਰਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪਾਇਨ । ਤਿਹ ਉਠਾਇ ਕਰਿ 
ਕੰਠ ਲਗਾਯੋ । ਜਗਤ ਰੀਤਿ ਮਹਿੰ ਗੁਰ ਮਨ ਭਾਯੋ ॥ ੫ ॥ ਭਯੋ ਨਿਹਾਲ 
ਅੰਗ ਕੋ ਲਾਗਾ । ਪ੍ਰੋਮ ਚੋਦ ਉਰ ਅੰਤਿ ਅਨੁਰਾਂਗਾਂ । ਪ੍ਥਮ ਜਨਮ ਗਨ 
ਪੁੰਨ ਸਕੇਲਾ । ਤਿਨਹੁਂ ਦੀਨਿ ਫਲ, ਗੁਰ ਗਲ ਮੇਲਾ॥੬॥ਲੋ ਦੂਲਹੁ ਕਉ 
ਦਾਰ ਸਿਧਾਰੇ । ਬੈਦਿਕ ਲੌਕਿਕ ਕਰਿ ਬਿਵਹਾਰੇ। । ਪੁਨ ਨਿਕੇਤ ਅਪਨੇ 
ਚਲਿ ਆਏ। ਕੌਤਕ ਹੋਤਿ ਅਨੇਕ ਸਿਧਾਏ ॥ ੭॥ ਬਹੁਰੋ ਭੋਜਨ ਹੇਤੁ 
ਬੁਲਾਏ।ਦਿਪਹਿੰ ਮਤਾਬੀ ਅਰੁ ਫੁਲਵਾਏ।ਜਾਰਤਿ ਝਾਰਨ ਬ੍ਰਿੰਦ ਮਸਾਲੇ 
ਬਾਦਤ ਬਾਜਤਿ ਨਾਦ ਉਠਾਲੈ' ॥ ੮॥ ਸਨੈ ਸਨੈ ਚਾਲਤਿ ਪਗ ਡਾਰਤਿ । 
੧ਵਿਂਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲ ਜਾਵੀਅੰ ਨੂੰ ਜੇ ਰਸਦ ਘੋਲੀ ਜਾਵੇ । ਕਈ ਥਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਸ 
ਨੂੰ 'ਹਲੂਫਾ” ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਤੇ “ਕੁਆਰੀ ਰੋਟੀ ਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ । “ਅਕ਼ਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਦੀ 
ਚਰਖੀ 1 ₹ਕੱਢਦੀ ਹੈ । $ਬਹੁਡੇ ਬਾੜ ਤੇ ਮਸ਼ਾਲਾੰ ਬਾਲਦੇ ਹਨ । ਆਪਾ:-ਹੋਵਤਿ । 

7ਕਿਤਨੀ ਸ਼ਾਈ ਕਵੀ ਜੀ ਅ੫ ਕਹਿ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਬੈਦਿਕ ਲੌਂਕਿਕ_ਰੀਤੀ 
ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ । ਜੇ ਬੈਦਿਕ ਲੌਕਿਕ ਰੀਤਾਂ ਨ ਛਡ ਦੇਂਦੇ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਬਖੋੜੇ 
ਸ਼ਕੇਤਾੰ ਤੇ ਪੰਚਮ ਗੂਕੁ ਜੀ ਦੇ ਸਾਕੇ ਕਿਓਂ ਵਰਤਦੇ । ਜਿਨਾਂ ਦੇ ਨੇਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਏਹ ਰਸਮ 
ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਉਹ ਗਾ: ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ:-- 
“ਪੂਛਤ ਨਾਂ ਜੋਤਿਕ ਨਾਂ ਬੇਦ ਬਿਤ ਵਾਰ ਕਛੂ:? । ਤੇ ਆਪ ਪੰਚਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਮਾਉ ਦੇ 

ਹਨ “ਦੁਤੀਆ ਤਿਆਗੀ ਲੋਗਾ ਰੀਤਿ! ॥ [ ਆਸਾਂ ਮ: ੫ 



( ੩੪੮੧) ਰਸਿ ੭। ਅੱਸੂ 7, 

ਪੀ ਨਿਹਾਰਭਿ । ਪ੍ਰੌਮ ਚੋਦ ਕੇ ਸਦਨ ਪ੍ਰਵੈਸ਼ੇ ।ਲੈ ਕਰਿ 
ਕਉ ਅਸ਼ੇਸ਼ੇ॥ ੯॥ ਚੇਦਨ ਸ਼ੌਂਕੀ ਕੋ ਡਸਵਾਦਿ । ਉਪਰ ਸੇਤ 
ਬਸਤ੍ਰ ਕੋ ਪਾਇਤਿਸ ਪਰ ਸਾਦਰ ਗੁਰੂ ਬਿਠਾਏ। ਅਪਰ ਪੰਕਤੀ ਅਨਿਕ 
ਲਗਾਏ ॥ ੧੦ ॥ ਬਿਚ ਸ਼ੋਭਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਯੋਵਿੰਦ। ਉਝ ਸ੍ਰਿੰਦਨ ਮਹਿ ਚੇਢ 
ਮਨਿੰਦ । ਸੁਪਕਾਰ ਭਤਛਿਨ ਚਲਿ ਆਏ। ਪਰੁਸਨ ਲਾਗਿ ਅਸਨ ਸਮੁ- 
ਦਾਏ॥ ੧੧॥ ਦੂਸਰ ਚੌਂਕੀ ਪਰ ਧਰਿ ਬਾਰ । ਗੁਰ ਆਗੈ ਖਟ ਰਸਨਿ 

ਅਹਾਰ । ਹੁਤੇ ਚੜੁਰ ਤਤਛਿਨ ਸਭਿ ਆਗੇ । ਭੋਜਨ ਧਰਜੋ, ਖਾਨ ਗਨ 
ਲਾਗੇ ॥ ੧੨॥ ਸ਼੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰੇ ਕੀ ਨਾਰੀ । ਚਢਿ ਕੋਠਨਿ ਪਰ ਉਮਡੀ 

ਸਾਰੀਪ੍ਰਥਮ ਦਰਸ ਕਰਿ ਦੈ ਕਰ ਜੋਰੇਬੈਦਨ ਕਰੀ ਸਭਿਨਿ ਗੁਰ ਓਰੇ॥ 
੧੩॥ ਮਨ ਸੈਂ ਭਯੋ ਅਨੰਦ ਘਨੇਰਾਂ । ਗਾਵਨ ਲਗੀ ਸਕਲ ਤਿਸ ਬੇਰਾਂ। 
ਹੁਤੀ ਅਨੁਚਿਤ ਗੁਰੂ ਕੋ ਗਾਰੀਤਉ ਭਈ ਉਤਸਵ ਬਸਿ ਸਾਰੀ"॥੧੪॥ 
ਲੈ ਲੈ ਨਾਮ ਗਾਇ ਗਨ ਗੀਤਾ । ਸੁਨਿ ਬਰਾਤ ਹਰਖਤਿ ਸਭਿ ਚੀਤਾ । 
ਮੂਸਕਾਵਤਿ ਭੋਜਨ ਕੌ ਖਾਤੇ । ਤਜੋਂ ਤਜੋਂ ਮੋਦ ਰਿਦੈ ਅਧਿਕਾਤੇ ॥ ੧੫ ॥ 

ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋਇ ਕਰਿ ਪਾਨ ਪਖਾਰੇ । ਉਠੇ ਜੂਠ 'ਮਹਿੰ ਧਨ ਗਨ ਡਾਰੇ ।ਬਾਜੇ 
ਬਜਤਿ ਸਦਨ ਕਹੁ ਆਏ । ਪੁਨ ਲਾਵਨ ਕੈ ਹੇਤ ਬੁਲਾਏ॥ ੧੬ ॥ਗਮਨੇ 

ਦੂਲਹੁ ਕਰਯੋ ਅਗਾਰੀ । ਪਹੁੰਚੇ ਬੇਦੀ ਜਹਾ ਸੁਧਾਰੀ । ਸੂਰਜਮਲ ਬਿਠਾਇ 
ਕਰਿ ਖਾਰੇ। ਪੂਜੇ ਗਠਪਤ ਜੁਤਿ ਗ੍ਰੈਹ ਸਾਰੇ! ॥ ੧੭॥ ਤਬਿ ਕੈਨ੍ਯਾ 
ਭਹਿ ਅਨਿ ਬਿਠਾਈ । ਅਭਿਖੇਕਨ ਕਰਿ ਅਗਨਿ ਜਰਾਈ.। ਕਰਿ ਸਭਿ 
ਰੀਤਿ ਲਏ ਪੁਨ ਵੇਰੇ । ਦੁਹਿਦਿਸ਼ਿ ਦੇ ਧਨ ਲਾਗ ਘਨੇਰੇ” ॥ ੧੮ ॥ ਪੁਨਿ 
ਸਨ ਕਿਸ ਪਾਏ । ਪੌਵੇ ਸਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਪਤਾਏ । ਕਈ 
ਪ੍ਰਭਾਤਿ ਬਜਤਿ ਬਹੁ ਬਾਜੇ । ਸੌਚ ਸ਼ਨਾਨ ਬਸਤ੍ਰ ਤਨ ਸਾਂਜੇ॥੧੯॥ਸੂਰਜ 
੧ਸਾਰੀਆਂ ( ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ ਉਤਸਵ ਦੇ ) ਉਤਸਾਹ ਵਸ ਤੋਡੋਐਂ। “ਲਾਗ ਦਾ ਧਨ ਬਹੁਤੇ 
(ਲਾਗੀਆਂ ਨੂੰ) ਦਿੱਤਾ । %ਇਹ ਅਮੈਡਵ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰ॥੪ਖ ਹੋਈਆਂ ਇਸਤ੍ਰੀਆੰ 

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਬਤ ਪੰਚਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਖ ਭਰੀ ਹੈ “ਗੁਰ ਬਾਣੀ ਸਖੀ ਅਨੰਦ ਗਾਵੇ ॥ 
ਸਾਂਦੇ ਸਾਹਿਬ ਕੈ ਮਨਿ ਭਾਵੈ” ਇਕ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਘਰ _ਨਾਮ _ਦਾੜੇ ਸੇਤਿਗੁਕੁ 

ਨੂੰ ਕੰਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਵਾਕ ਹਾਸੇ ਨਾਲ _ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਣ । ਇਹ _ਰਾਜ ਘਰਾਂ 

ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਕਵਿ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ; ਜੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਰਤ ਰੰਹੇ ਸਨ ॥ 
ਗੁਰ ਘਰ ਦੇ ਏਹ ਵਰਤਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। 

`ਦੇਖੋ ਰਸ ੪ ਅੰਸੁ ੩ ਅੰਕ ੩੮ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਟੂਕ । ਆਪਿ ਕਵਿ ਜੀ 
ਗਣਪਤ ਆਦਿ ਨਾਂ ਪਜਫਾਂ ਅੰਨਿੰਨ ਗੂਰ ਸਿੱਖੀ ਵਾ ਢਿੰਨ੍ਹ ਦੇਸ਼ ਆਏ ਹਨ । 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੁਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੩੪੮੨) ਰਾਸਿ 7। ਅਸੂ 7, 

ਮਲ ਸ੍ਰੀ ਤੇਗਬਹਾਦਰ।ਸੇਵਹਿੰ ਦਾਸ ਬਿੰਦ ਢਿਗ ਸਾਦਗਭਾਣ ਕਲਾਵਤ 
ਢਾਵੀ ਆਇ । ਧਨ ਕੋ ਪਾਇ ਮਹਾਂ ਬਸ ਗਾਇ॥ ੨੦ ॥ ਬਹੁ ਬਾਲਕ 
ਹੈਂ'ਜਿਨ ਕੇ ਸੈਗ। ਸੂਰਜਮਲ ਸੁੰਦਰ ਸਰਬੈਗ।ਬਯ ਲਘੁ ਮਹਿ ਸ਼੍ਰੀ ਤੇਗ 
ਬਹਾਦਰ । ਪਠੇ ਬੁਲਾਇ ਸਦਨ ਮਹਿੰ ਸਾਦਰ ॥ ੨੧॥ ਪ੍ਰੋਮ ਚੈਦ ਕੀ 
ਸੁੰਦਰ ਦਾਰਾ ।ਪਿਖਿ ਜਮਾਤ” ਆਨੈਦ ਉਦਾਰ।ਗਨ ਇਸਤ੍ਰੀ ਮਹਿ ਤਿਹ 
ਬੈਠਾਏ। ਸ੍ਰਾਦਲ ਮਧੁਰ ਅਹਾਰ ਕਰਾਏ ॥ ੨੨ ॥ ਲਾਲਚਦ ਇਕ ਖੱਤਰੀ 
ਝਹਾਂ । ਭਿਸੀ ਮੇਲ ਮਹਿੰ ਮੇਲੀ ਅਹਾਬਿਸ਼ਨ ਕੁਇਰ ਤਿਹ ਸੁੰਦਰ ਦਾਰ॥ 
ਰੂਪਵਤੀ ਜਿਹ ਭਾਗ ਉਦਾਰਾ ॥ ੨੩ ॥ ਗਨ ਤੀਯਨ ਮਹਿ ਬੈਠੀ ਤਹਾਂ । 
ਤਿਨ ਸ੍ਰੀ ਤੇਗਬਹਾਦਰ ਲਹਾ । ਬੂਝੇ ਕਿਤ ਸਬੈਧ ਨਹਿੰ ਭਯੋ । ਸੁਨਤਿ 
ਪ੍ਰਮੁਦਤਿ ਬਿਚਾਰਨ ਕਯੋ ॥ ੨੪ ॥ ਗਮਨੀ ਪਤਿ ਕੇ ਢਿਗ ਤੜਕਾਲਾ । 
ਅਪਨ ਮਨੋਰਬ ਕਹਜੋ ਸੁ ਢਾਲਾ”। “ਹੇ ਗੁਜਰੀ ਪਿਤ ! ਸੁਨਹੁ ਅਨੰਦ । 
ਸਬਰ ਕੋ ਸਮ ਕੌਨ ਵਿਲਦੀ 1੨੫੪ ਜਿਨ ਕੋ ਭਾਬ ਓਏ ਜੰਗ ਬਿਲ 

ਗੁਰ ਕੇ ਭਏ । ਪੰਚ ਬਰਖ ਕੀ ਸੁਤਾ ਹਮਾਰੇ । ਗੁਰ ਕੇ 
ਸੁਤ ਹੈ'_ ਜੁਗਲ” ਕੁਆਰੇ ॥ ੨੬ ॥ ਇਨ ਤੇ ਆਛੋ ਥਾਨ ਨ ਕੋਉ। 
ਜਹਾਂ ਦੇਹਿ ਤਠੁਜਾ ਨਿਜ ਜੋਊ” । ਲਾਲਚੈਦ ਨੇ ਸੁਨਿ ਸਨਮਾਨੀ। 
€ਇਹ ਤੈ ਨੀਕੀ ਬਾਤ ਬਖਾਨੀ ॥੨੭॥ ਇਸ ਕਾਰਜ ਮੈਂ ਬਿਲਮ ਨ ਕੀਜੈ। 
ਦਿਜ ਕੌ ਆਜ ਤਹਾਂ ਪਠਿ ਦੀਜੈ? । ਦੇਪਤਿ ਕਹਿ ਇਮ ਆਪਸ ਮਹੀਅ। 
ਬਿੱਪ੍ ਬੁਲਾਇ ਪਠੁਜੋ ਤਬਿ ਤਹੀਆਂ ॥ ੨੮ ॥ ਜਹਿੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਿਵਾਨ 

ਕੌ 0 ਗੁਰਦਾਸ 8 ਰਿ ਬਾਰਤਾ ਕਹਿ ਸਮੁ- 
ਬਾਈ । “ਗੁਰ ਸੁਤ ਹਿਤ ਮੈਂ ਆਨਿ ਸਗਾਈ? ॥ ੩੦ ॥ ਸੁਨਿ ਗੁਰ ਢਿਗ 
ਗਮਨਜਯੋ ਤਬਿ ਭਾਈ । ਕਹੀ ਬਾਰਤਾ ਬਿੱਪ ਬਤਾਈ । ਕਰਿ ਸਨਮਾਨ 
ਬਿਠਾਯਹੁ ਪਾਸ। ਅਠੀਰਾਇ ਢਿਗ ਪਠਿ ਗੁਰਦਾਸ ॥ ੩੧॥ “ਬੂਛਹੁ ਆਸ਼ੈ 
ਕਰਿ ਨਿਰਜਾਸ਼ । ਮਾਹਿ ਪਥਮ; ਬਜਾਹ ਹੁਝਿ ਤਾਸੂ' ਪੁਨ ਸ੍ਰੀ ਤੇਗ- 
ਬਹਾਦਰ ਕਹੈਂ ਜਿਮ ਜਗ ਗੋਤਿ ਤਥਾ ਅਨੁਸਰੈ? ॥੩੨॥ ਸੁਨ ਗੁਰ ਬਚ 
ਗਮਨਯ ਗਰਦਾਸ । ਬੈਠ ਅਠੀਰਾਇ ਕੇ ਪਾਸ । ਜਿਸ ਕੌ ਹਰਖ ਸੋਗ 
'ਸਰਬ ਅੰਗਾਂ ਵਿਖੇ। “ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਵੇਖਕੇ । “ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ । "ਦੇ । “ਭਾਵ ਅਣੀਰਾਇ ਦਾ । 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੩੦੮੩) ਰਾਸਿ ੭ । ਔਸੂ ੭. 

ਨਹਿ ਕੋਊ । ਹਾਨ ਰੁ ਲਾਭ ਸਮਾਨੈ ਦੋਉ ॥ ੩੩ ॥ ਉਸਤਤਿ ਨਿੰਦਾ ਮਾਨ 

ਅਮਾਨਾ। ਸ਼ੱਤ ਮਿੱਤੂ ਨਿਤ ਲਖਹਿ ਸਮਾਨਾ । ਬਿਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਅਰੁ ਮਾਟੀ 
ਹੋਮ । ਸਮ ਜਾਠੋਹਿ, ਬ੍ਰਿਤਿ ਆਤਮ ਛੋਂਮ" ॥੩੪॥ ਬੈਠਕੋ ਨਿਕਟ ਜਾਇ 
ਗੁਰਦਾਸ । ਕਹੀ ਸਗਾਈ ਕਾਰਬੇ ਤਾਸ । ਸਮ ਉਨਮੱਤ” ਸੁਨਤਿ ਬਚ 
ਬੌਲਾ। ਬ੍ਹਮ ਗਕਾਨ ਮਹਿ ਸਦਾ ਅਡੋਲਾ॥੩੫॥“ਕਹਾਂ ਨਾਮ ਤੁਮ ਕਹਉ 

ਸਗਾਈ"। ਕੋ ਕਾਰਜ ਸੁਧਰਹਿ ਕਰਿਵਾਈ?”। ਕਹਿ ਸਮੁਝਾਯੋ “ਰੀਤਿ 
ਜਗਤ ਕੀ । ਸਭਿ ਉਤਪੱਤੀ ਅਹੈ ਗ੍ਰਹਿਸਤ ਕੀ ॥ ੩੬ ॥ ਜਬਹਿ ਬਯਾਹ 
ਤਬਿ ਹੁਇ ਘਰਵਾਗੋਆਗੇ ਬੇਸ ਵਧਹਿ ਪਰਵਾਰੋ।ਸੁਨਤਿ ਬਖਾਨਯੋਮੋਹਿ 
ਨ ਬਾਛੋਮਬਿਨਾ ਗ੍ਰਿਹਸਤ ਤੇ ਹਮ ਇਮਿ ਆਛੇ॥੩੭॥ਹਰਖ ਸ਼ੋਕ ਕੋਂ ਮੂਲ 

ਬਿਸਾਲਾ।ਜਾਲ ਫਸਾਵਨ ਕੋ ਜੇਜਾਲਾਂ।ਅਬਿ ਇਕਰਸ ਮਹਿ ਬ੍ਰਿਤਿ ਨਿੰਝੇ 

ਝੁਲਤਿ । ਸਰਬ ਜਗਤ ਸਮਤਾ ਨਾਹਿ ਭੂਲਤਿ” ॥ ੩੮॥ ਸੁਨਿ ਗੁਰਦਾਸ 

ਕਰੀ ਤਬਿ ਨਮੋ । ਗੁਰ ਕੇ ਨਿਕਟਿ ਕਹਜੋ ਝਿਹ ਸਮੇਂ । ਸ਼੍ਰੀ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ 
ਤਬਹਿ ਬਖਾਨਾ । “ਸਦਾ ਮਸਤ ਹੀ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨ॥ ੩੯ ॥ਅਬਿ ਸ੍ਰੀ ਤੇਗ 

ਬਹਾਂਦਰ ਧੀਰ । ਬਾਲ ਆਰਬਲ ਦਿਪੰਤ ਸਗਰ । ਤਸ ਮਸਤਕ ਨਿਕ- 

ਸਾਵਹੁ ਟੀਕਾ । ਕਰੋ ਸੁਧਾਵਨਿ ਸਮੋ ਸੁ ਨੀਕਾ?॥ ੪੦ ॥ ਤਬਿ ਗੁਰਦਾਸ 

ਜਾਇ ਕਰਿ ਕਹੜੋ। ਜਹਿਂ ਸ਼੍ਰੀ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਲਹਜੋ । “ਗੁਰੂ ਹੁਕਮ 

ਕਰਿਵਾਉ ਸਗਾਈ।ਹੇਤੁ ਤੁਮਾਰੇ ਸੋ ਚਲਿ ਆਈ?॥ ੪੧॥ ਸੁਨਤਿ ਕਹਜੋ 

“ਆਇਸੁ ਗੁਰ ਕੌਰੀ । ਸਭਿ ਸੁਭਦਾ ਕੋ ਸਕਹਿ ਨ ਵੇਰੀ । ਮਾਨਹਿ ਸਦਾ 

ਸੀਸ ਧਰਿ ਹਮ ਹੀ । ਦੇਤਿ ਦਾਤ ਜੋ ਹੋਤਿ ਨ ਕਮ ਹੀ੪੨॥ਤੜਿ ਭਾਈ 
ਨੇ ਗਣਕ”? ਬੁਲਾਯੋ । ਲੋ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਨਿਕੰਟ ਬਿਠਾਯੋ । ਸੇਧਿ ਮਹੂਰਤ 
ਭਲੋ ਸੁਨਾਯੋਂ । ਆਨ ਬਿੱਪ ਕੋ ਤਥਹਿ ਦਿਖਾਯੋ ॥ ੪੩॥ ਸ਼ ਹਰ- 
`ਚ੍ਰਿਤੀ ਆਤਮ ਅਨੈਂਦ ਵਿਚ ) ਹੈ। (ਅ) ਝ੍ਿਤੀ ਸੁਖ ਰੂਪ ਆਤਮਾ ( ਵਿਚ ਟਿਕ ਰਹੀ ਹੈ /। 

੧ਮਸਤਾਂ ਵਾਂਗ । ਜਗਾਈ ਕਿਸ ਦ। ਨੀਮ ਤੁਸੀਂ` ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ? “ਸੋਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹ। “(ਗਰ ਹਸਤ 
ਰੂਪੀ ) ਜੈਜਾਲ (ਜੀਵ ਨੂੰ) ਫਸਾਉਣ ਦਾ ( ਮਾਨੋ ) ਜਾਲ ਹੈ । “ਸ਼ੁਭਤਾ ਦੀ ਦਤੀ / "ਜੋਤਸ਼ੀ | 

“ਇਹਨਾਂ ਤੁਕਾਂ ਵਿਚ ਦੱਸਿਅ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਗਣਕ ( ਜੋਤਸ਼ੀ ) ਨੂੰ 
ਮੇਂਦ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਸ਼ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਮਰੂਰਤ ਸੁਧਇਆਂ ਗਿਆਂ । ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ 

ਦੇ ਨਿਸ਼ਚੇ ਨੂੰ ਨਿਰੂਪਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖੰਦੇ ਹਨ ਕਿ:- 
ਗੁਰ ਸਿਖ ਮੈਗਤਿ ਮਿਲਾ੫ ਕੋ ਪ੍ਰਤਾਪ ਐਸੇ ਪਤਿਝ੍ਤ ਏਕ ਟੇਕ ਦੁਬਿਧਾ ਨਿਵਾਰੀ ॥ 

ਪਛੜ ਨ ਜੋਤਕ ਐ ਬੇਦ ਬਿਤ ਵਾਰ ਕਲੂ ਗ੍ਰਿਹ ਐ ਠਿਛਰ ਕੀ ਨ ਸ਼ੈਕਾ ਉਰ ਧਰੀ ਹੈ ॥ 
(ਭਾਵੀ ਵੁਗ ਦੇਖੋ ਅਰਣੇ ਪੰਣੇ ਦੇ ਤੋਟਾਂ).9%੬ 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪੁਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੩੦੮੪ ) ਰਾਸਿ ੭। ਅੰਮੂ ੮. 
ਗੋਵਿੰਦ ਕੋ ਵਿਗ ਸਾਦਰ। ਆਨਿ ਬਿਠਾਏ ੜੇਗਬਹਾਂਦਰ ।ਵਿਜ ਨੇ ਦੇਖਿ 
ਆਨੌਦ ਕੌ ਧਾਰਾ । ਮੁਖ ਪੰਕਜ ਮਹਿ ਦੀਨ ਛੁਹਾਰਾ ॥ ੪੪ ॥ ਉਤਸਵ 
ਮਹਿ ਅਤਿ ਉਤਸਵ ਹੋਵਾ । ਸਭਿ ਬਰਾਤ ਮਿਲਿ ਆਨੰਦ ਜੋਵਾ । ਬਾਜ 
ਉਠੇ ਦੰਦਭਿ ਸ਼ਦਿਯਾਨੇ । ਕੰਤਕ ਹੋਤਿ ਅਨੇਕ ਮਹਾਨੋ ॥੪੫॥ ਅਧਿਕ 
ਦਾਨ ਸਤਿਗੁਰ ਤਬਿ ਦੀਨਾ। ਮਿਲੇ ਬ੍ਰਿੰਦ ਜਾਚਕ ਧਨ ਲੀਨਾ । ਸਭਿਨਿ 
ਬਿਖੈ ਛਾਯੋ ਆਨੰਦ । ਦਸ ਹੂੰ ਦਿਸ਼ਿ ਜਸੁ ਭਯੋ ਬਿਲੰਦ ॥੪੬॥ %੩ ੩ ੩੦ 
ਪ੍ਤਾਪ ਸੂਰਜ ਜ੍ਰਿੰਓ ਸਪਤ॥ ਰਾਸੇ 'ਗੂਰਜ ਮੱਲ ਬਾਹ ਸ੍ਰੀ ਤੇਗ ਥਹਾਦਰ ਸਗਾਈ ਕਰਨ' ਪ੍ਰਸਗ ਬਰਨਨੰ ਨਾਮ ਸਪਤਸੇ ਅੰਸੂ ।੭। 

੮. [ ਵਾਪਸ ਆਏ । ਵਲੀਖਾਨ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ]। 
ਦੌਰਾ ॥ ਤੀਨ ਦਿਵਸ ਜਸ ਕੇ ਰਚਿਤ" ਰਹੇ ਨਗਰ ਕਰਤਾਰ । ਪ੍ਰੋਮਦੈਦ 
ਚਿਤ ਪ੍ਰੇਮ ਬਹੁ ਸੇਵੇ ਬਿਬਿਧ ਪ੍ਰਕਾਰ ॥ ੧ ॥ ਚੌਪਈ ॥ ਕਰਨ ਬਿਸਰਜਨ 
ਹੇਤ ਹਕਾਰੇ। ਬਾਦਿਤ ਬਜਤਿ ਆਇ ਤਿਸ ਦ੍ਰਾਰੇ। ਯਥਾਸ਼ਕਤਿ ਦਾਇਜ 
ਧਰਿ ਦੀਨਿ । ਹਾਥ ਜੋਰਿ ਪੁਨ ਕਹਜੋ ਪ੍ਰਬੀਨ ॥ ੨॥ “ਮੋ ਤੇ ਸਰਯੋ ਨਹੀਂ 
ਕਛ ਕਾਜਾਂ । ਰਾਖੀ ਲਾਜ ਗ਼ਰੀਬ ਨਿਵਾਜਾ । ਇਕ ਦਾਸੀ ਮੈਂ ਦੁਹਿਤਾ 
ਦਈ। ਲਖਿ ਅਨਾਥ ਮੈਂ ਕਰੁਨਾ” ਭਈ ੩ ॥ ਸਰੀਹਰਿ ਗੋਵਿੰਦ ਸੁਨਭਿ 
ਬਖਾਨਾਂ । “ਦੁਹਿਤਾ ਦੀਨਿ ਕਹਾਂ ਰਹਿ ਆਨਾ” । ਜਥਾਸ਼ਕਤਿ ਸੇਵਾ ਸਭਿ 
ਕੀਨਿ । ਗੁਰ ਸਿੱਖੜਨਿ ਕੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸੁ ਲੀਨਿ” ॥੪॥ ਸੁਨਿ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ 
ਬਾਕ ਸੁਹਾਏ । ਪ੍ਰੇਮ ਚੋਦ ਨਰ ਗਨ ਹਰਖਾਏ । ਬਹੁਰ ਬਸੜ੍ ਆਨੇ 
ਸਮੁਦਾਏ । ਗੁਰ ਸਿੱਖਯਨ ਗਨ ਕੌ ਅਰਪਾਏ ॥ ੫॥ ਭਾਨਾ ਸਾਹਿੰਬ ਅਰ 
ਗੁਰਦਾਸ । ਇੱਤਯਾਦਿਕ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸ । ਸਭਿ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਲੀਨਿ ਹਰਿ- 
ਖਾਯੋ । ਪ੍ਰੇਮਚੇਦ ਜਸ ਚੇਦ ਚਢਾਯੋ॥੬॥ਦੁਹਿਤਾ ਕੋ ਬਿਠਾਇ ਕਰਿ ਡੌਰੇ। 
ਕਰੇ ਬਿਸਰਜਨ ਕਰ ਜੁਗ ਜੋਰੇ। "ਖੇਮਕੌਰ ਨਿਜ ਤਨੁਜਾ ਸਾਬਮਿਲਤਿ 
ਅੰਕ ਗਹਿ ਜਨਨੀ ਹਾਥ” ॥੭॥ ਆਗੇ ਕਰਿ ਡੌਰੇ ਕਹੁ ਚਾਲੇ । ਪਾਛੇ 
“ਜਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਰਚਦੇ ਭਾਵ ਵਿਆਹ ਕਾਰਜ ਜਸ ਵਾਲੇ ਉਗ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹ (ਅ)(ਵਿਆਹ) 
ਰਚਦੇ ਤੇ ਜਸ ਖੱਟਦੇ । “ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਿਹਰ । ₹ਧ ਦੇ ਦਿੱਤੀ (ਬਾਕੀ) ਹੋਰ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆਂ । 
“(ਕਾਕੀ ਦੀ) ਮੀ੍(ਸੇਭਾ ਸਦ ਖੇਮ ਕੌਰ ਦਾ.ਹਥ ਫੜਕੇ ਜੱਫੀ ਪਾਕੋ ਮਿਲਦੀ ਹੈ । 
`੨੧੬:[ਪਿਭਠੇ ਪੰਨੇ ਦੀ ਬਾਕੀ 

ਜਾਨਤ ਨ ਸਗਨ ਜਗ ਮੰਤ ਜੈਕ ਸੇਵ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤਿ ਲਿਵ ਨੋਹ ਨਿਰੈਕਾਰੀ ਹੈ । ਸਿਖ 
ਮੈਤ ਬਾਲਕ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਪਾਲਕ ਹੁਇ ਜੀਢਨ ਮੁਕਤਿ ਗਤਿ ਬ੍ਰਹਮ ਬੀਚਾਰੀ ਹੈ ॥ ੪੪੮ ॥ 

ਅਜਿਹੇ ਦ੍ਰਿੜ ਨਿਸ਼ਚੇ ਵਾਲੇ ਤੇ ਆਦਰਸ਼ੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਬਾਬਤ ਇਹ 
ਕਹਿਣ! ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਜੋਤਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸੇਂਦਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਹਾ ਸੁਧਾਵਿਅ; ਕਿਸੇ ਭਰ੍ਹੀ ਵੀ 
ਮੰਨਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਏਹ ਤੂਕਾਂ ਆਖੇਪਛ ਹੋਣ | 



ਸ਼ੀ ਗੂਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੩੦੮੫) ਗਸਿ ੭ । ਅੰਸੂ ੮. 

ਸੂਰਜਮਲ ਨਰ ਨਾਲੋ । ਪ੍ਰੋਮਚੋਦ ਜੁਤਿ ਸੋਭਾਦੇਈ” । ਦੌਪਾਤ ਹਣਿ 
ਸਨਾਥ ਕੇ ਤੇਈ ॥ ੮॥ ਪੁੱਤ ਸੁਨੂਖਾਂ ਆਰੀ ਕਰਿਕੈ । ਗਮਨੇ ਸਤਿਗ3 

ਵਾਹਿਨ ਚਰਿਕੈ । ਘਨ ਸਮ ਧਨ ਗਨ ਕੌ ਬਰਖਾਵਾ । ਕੀਰਤਿ ਕਰਤਿ 

ਜਾਚਕਨਿ ਪਾਵਾ॥ ੯॥ ਜਥ'ਜੋਗ ਮਿਲਿ ਸਭਿ ਕੇ ਸਾਥ । ਪਾਛੇ ਸਰਥ 

ਹਟਾਇਸਿ ਨਾਬ । ਸਗਲ ਬਰਾਤ ਤਬਹਿ ਚਢਿ ਚਾਲੀ। ਬਾਦਿਤ ਕੀ ਧੁਨਿ 
ਉਚਿ ਉਠਾਲੀ ॥ ੧੦ ॥ ਸਨੈ ਸਨੈ ਮਾਰਗ ਚਲਿ ਆਏ ਦੀ ਬਿਪਾਸਾਂ ਕੌ 

ਉਲੰਘਾਏ। ਨਿਸ ਬਸਿ ਨਿਜ ਪਰ ਆਇ ਪਹੂਚੇ । ਦੁੰਦਭਿ ਡੌਕ ਹਨੇ 
ਤਬਿ ਉਚੇ॥ ੧੧॥ ਸੁਧਿ ਕੌ ਪਾਇ ਪ੍ਰਮੋਦ ਬਿਸਾਲਾ। ਇਕ ਥਲ ਭਈ 

ਨਾਗਥੀ ਜਾਲਾ । ਸੂਰਜਮਲ ਜਨਨੀ ਹਰਖਾਈ।ਚਹੁੰਦਿੰਸ਼ਿ ਤੇ ਸਥਿ ਕਹੈਂ 
੪ਬਧਾਈ! ॥ ੧੨॥ ਸਭਿ ਤਯਾਰੀ ਕੀਨਸਿ ਮਰਵਾਹੀ।ਆਗੇ ਲੇਨਿ ਉਮਗ 

ਮਨ ਮਾਂਹੀ। ਗਾਵਤਿ ਗੋਤਨਿ ਮਿਲੀ ਸੁਹਾਗਨ।ਦਲਹੁ ਦੁਲਹਨਿ ਪਿਥਿ 

ਅਨੁਰਾਗਨ ॥ ੧੩॥ ਇਤ ਸਤਿਗੁਰ ਲੋ ਕਰਿ ਸੁ ਪ੍ਰਸਾਦਿ । ਤਖੜ 
ਅਕਾਲ ਗਏ ਅਹਿਲਾਦਿ । ਕਰਿ ਕੈ ਨਮੋ ਭਲੋ ਬਰਤਾਇ।ਪੌਰ ਦਰਸ਼ਨੀ 

ਗੇ ਸਮੂਦਾਇ ॥ ੧੪॥ ਥਿਤ ਹ੍ਰੈ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਅਗਾਰੀ । ਹਾਥ 
ਅਭਿਬੈਦਨ ਧਾਰੀ । ਦੂਲਹੁ ਦੁਲਹਨਿ ਆਗੈ ਕਰਿਕੈ । ਦਈ ਪ੍ਰਦਛਨਾ 
ਚਹੁੰ ਦਿਸ਼ਿ ਵਿਰਿਕੈ ॥ ੧੫ ॥ ਬਹੁਰ ਨਿਕਸਿ ਭੇ ਗੁਰੁ ਅਸਵਾਰ । ਬਨੀ 

ਬਰਾਤ ਚਲੀ ਸਭਿ ਲਾਰ'।ਹਯਨ ਕੁਦਾਵਤਿ ਕੇਤਿਕ ਜਾਤੇ।ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੁ 
ਸਭਿ ਬਿਖੈ ੩ ॥ ੧੬॥ ਪੁਰਿ ਕੇ ਨਰ ਨਾਰੀ ਸਭਿ ਬੈਦਤਿ । 

ਉਤਸਵ ਦੇਖਤ ਅਧਿਕ ਅਨੰਦਤਿ।ਮਰਵਾਹੀ ਬਿਤ ਹ੍ਰੇ ਕਰਿ ਪੌਰ। ਜੁਤਿ 

ਦਮੋਦਰੀ ਤ੍ਰਿਯ ਗਨ ਔਰ ॥ ੧੭ ॥ ਸਹਿਤ ਸੁਨੂਖਾ ਸੁਤ ਕੋ ਹੇਰਾਂ ।ਕਰਿ 

ਕੁਲ ਰੀਤਿ ਸਕਲ ਤਿਸ ਬੇਰਾ । ਲੇ ਅੰਤਰ ਘਰ ਬਿਖੈ ਪਧਾਰੀ । ਬੈਠਾਰੀ 

ਉਮਡੀ ਤ੍ਰਿਯ ਸਾਰੀ ॥ ੧੮ ॥ ਬੋਰੀ ਦਰਬ ਪਾਇ ਮੁਖ ਦੇਖਾਂ । ਕਰਤਿ 

ਸਰਾਂਹਨ ਹਰਖ ਵਿਸ਼ੇਖਾ। ਸਕਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੇ? ਸੁਖ ਪਾਏ । ਸੇਵਾ 

ਜਥਾਜੋਗ ਕਰਿਵਾਏ ॥ ੧੯॥ ਭਈ ਬਾਂਹ ਕੀ ਗਾਥਾਂ ਪੂਰੀ । ਸੁਨਹੁ ਸਿੱਖ 

ਆਗੇ ਜਿਮ ਰੂਰੀ । ਕੇਤਿਕ ਦਿਵਸ ਮੇਲ ਸਭਿ ਰਹੋ । ਪੁਨ ਨਿਜ ਸਦਨ 

ਗਮਨ ਕੋ ਚਹਜੋ ॥ ੨੦ ॥ ਗਯੋ ਨਰਾਇਣ ਦਾਸ ਸ ਬਾਮ' । ਦੁਆਰਾ 

ਭਾਗਣ ਗਮਨੇ ਧਾ ਘਰਾਂ ਮਾ ਪਹੁੰਚਕੋ ਨਗਰ ਵਣਾਲੇ।ਤੋਹਣ ਕੁਲ ਖਛੂਰਕੌ 
ਨਮ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ ਚੈਦ ਦੀ ਇਸਤ੍ਰੀ ਦਾ । “ਨਾਲ (%) ਕਤਾਰ । ਕਜੰਦੇ ਹਨ । ਬੈਂਬਸਰਾਮ 
ਯਰਕੇ । “ਬਸਤੀ ਸਮੋਡ| 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪੁਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੩6੮੬) ਗਾਸਿ ੭ । ਅੰਸੂ ਦ, 

ਚਾਲੋ ॥ ੨੧ ॥ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਗਏ ਸੁਖ ਪਾਏ । ਧਰਮਾਂ ਅਪਨੇ ਸਦਨ 
ਸਿਧਾਏ। ਰਾਮੋ ਜੁੜਿ ਗਾਂ ਸਾਈਦਾਸਅਪਰ ਸਕਲ ਚਲਿ ਪਹੰਚਿ'ਅਵਾਸ 
॥੨੨॥ ਜਥਾਜੋਗ ਦੇ ਦੈ ਉਪਹਾਰ । ਕਰੇ ਬਿਸਰਜਨ ਗੁਰੂ ਉਦਾਰ। ਸਾਧੂ 
ਅਰੁ ਭਾਨਾ ਦੈ ਪਾਸ। ਰਾਖੇ ਕਾਹ ਕਰਿ ਗੁਰੁ ਸੁਖਰਾਸ॥ ੨੩॥ ਅਪਨ 
ਪੁੱਤ੍ ਕੀ ਜਾਨਿ ਸਗਾਈ । ਰਿਦੇਂ ਨਾਨਕੀ ਬਹੁ ਹਰਖਾਈ । ਸਾਦਰ ਤੇਗ- 
ਬਹਾਦਰ ਹੇਰਹਿਪ੍ਰਿਤਪਾਰਹਿ, ਕਰਿ ਦੇਹਿ ਬਡੋਰਹਿ” ॥ ੨੪॥ ਸਤਿਗੁਰ 
ਬਸੇ ਸੁਧਾਸਰ ਪੁਰਿ ਮੈਂ । ਸੇਵਹਿ ਦਾਸ ਗਕਾਨ ਲਹਿੰ ਉਰ ਮੈਂ । ਭਗਤੂ 
ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ ਆਦਿ । ਜਿਨਹੁੰ ਅਨੰਦ ਕੋ ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਸਰਾਦ ॥ ੨੫ ॥ ਛਠੇ 
ਮਾਸ ਆਵਹਿ ਚਲਿ ਜਾਹਿੰ। ਇਕ ਦਇ ਮਾਸ ਬਸਹਿੰ ਗੁਰ ਪਾਹਿ । 
ਕੇਡਿਕ ਨਏ ਸਿੱਖਯ ਨਰ ਬਨੈ'। ਸੇਵਹਿ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸ਼ਰਧਾ ਸਠੈ॥ ੨੬॥ 
ਕੋਤਿਕ ਸਿੱਖੜਨ ਕੇਸੁਤ ਆਵਹਿੰ।ਨਿ ਕਟਿ ਰਹੈਂ ਗਰ ਸੇਵਕਮਾਵਹਿਇਸ 
ਬਿਧਿ ਕੇਤੇ ਦਿਵਸ ਬਿਤਾਏ । ਬਹੁ ਸਿੱਖਨ ਉਰ ਗਕਾਨ ਉਪਾਏ ॥ ੨੭॥ 
ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਚਲਿ ਕੈ ਤਿਸ ਕਾਲ । ਜਹਾਂ ਜਲੌਧਰ ਨਗਰ ਬਿਸਾਲ । 
ਆਨਿ ਤਹਾਂ ਤਥਿ ਡੋਰ ਘਾਲਾਂ । ਲਿਏ ਬਾਹਨੀ ਸਾਬ ਬਿਸਾਲਾ ॥ ੨੮ ॥ 
ਤਹਾਂ ਪੁੱਤ ਇਕ ਅਥਦੁਲ ਖਾਨ । ਵਲੀ ਖਾਨ ਤਿਸ ਨਾਮ ਬਖਾਨ । 
ਪਿਭ ਭਾਤਾ ਜਿਸ ਕੇ ਰਣ ਮਾਰੇ । ਸ਼ਾਹੁ ਨਿ ਕਟਿ ਪਹੁੰਚੀ ਨ ਪੁਕਾਰੋ॥੨੯॥ 
ਰਹਜੋ ਸੈਭਾਰਤਿ ਅਪਨ ਸਮਾਜਾਂ । ਤਿਨ ਜਾਨੀ ਮਨ-ਅਵਸਰ ਆਜਾ । 
ਮੇਲ ਸ਼ਾਹ ਸੋਂ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੋਵੈ । ਕਰ ਕੈ ਮਿਹਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਿ ਕੌ ਜੋਵੈ ॥ ੩੦ ॥ 
ਸਭਿ ਬਿ੍ਤਾਂਤ ਮੈ ਦੇਉ' ਸੁਨਾਏ । ਪਿਤ ਕੋ ਪਲਣਾਂ ਲੇਹੁ ਬਨਾਏ-। ਇਮ 
ਚਿਤਵਤਿ ਧਨ ਗਨ ਕੋ ਲੇ ਕੋ । ਚਪਲ ਤੁਰੇਗਨ ਤਯਾਰੀ ਕੇ ਕੈਂ ॥੩੧॥ 
ਕੰਚਨ ਜ਼ੀਨ ਜਰਾਉ ਡਾਲੇ । ਜਿਨ ਪਿਖਿ ਹਰਖਾਂਹ ਸ਼ਾਹੁ ਬਿਸਾਲੋ।ਅਪਰ 
ਵਸਤੁ ਗਨ ਸੁੰਦਰ ਲੀ/ਨ । ਸ਼ਾਹੁ ਜਹਾਂ ਕੋ ਭੋਟ ਸੁ ਦੀਨ ॥ ੩੨॥ ਕਿਹ 
ਉਮਰਾਵ ਮਿਲਾਵਨ ਠਾਨਾ । ਦੇਖਿ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਕ ਬਖਾਨ' । “ਐਬਦਲ- 
ਖਾਨ ਮਿਲਯੋ ਨਹਿ ਆਇ । ਨਗਹ ਬਿਖੋਂ ਨਹਿ ਜਾਨਯੋ ਜਾਇ” ॥ ੩੩ ॥ 
ਸ਼ਾਹੁ ਜਹਾਂ ਤੇ ਸੁਨਿ ਮ੍ਰਿਦ੍ ਬਾਨੀ । ਵਲੀਖਾਨ ਕਰ ਜੇਰਿ ਬਖਾਨੀ। 
“ਹਜ਼ਰਤ ਮੋਹਿ ਪਿਤਾ ਜੁਗ ਕ੍ਾਤਾ । ਲੈ ਕਰਿ ਸੈਨਾਂ ਸਗ ਪ੍ਰਯਾਤਾ4੩੪॥ 
ਹਿੰਦੂਨ ਗੁਰ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਗੋਵਿੰਦ । ਜਹ ਕਹਿ ਕਰਿ ਉਝਪਾਤ ਬਿਲੀਦ । 
"ਪਟੁੰਚ ਗਏ । ਦਪਾਲਣਾੰ ਕਰ ਰਹੀਂ ਹੈ ਤੇ (ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੀ) ਵੇਹ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਿਆ ਸੀ। 



_ ਸ਼੍ਰੀ ਰਰ ਪੁਤਾਪ ਸੂਰਜ । ___ (੩੦੮੭) ਰਾਸਿ ੭। ਅਸੂ ੯. 

ਗ੍ਰਾਮ ਰੁਹੇਲੇ'ਅਵਨੀ ਰੋਕੀ । ਤਹਿ ਘੇਰੜ ਭਗਵਾਨ ਬਿਲੋਕੀ” ॥ ੩੫ ॥ 
ਤਿਨ ਬਰਜਨੋ, ਸੋ ਤਤਛਿਨ ਮਾਰਜੋ । ਤਿਸ ਕੋ ਸੁਤ ਇਝ ਆਨ ਪੁਕਾਰਨੋ। 
ਸੁਨ ਮਮ ਪਿਤਾ ਗਯੋ ਤਿਸ ਥਾਨਾ। ਲਰਜੋਂ ਗੁਰੂ ਕੀਨੋ ਘਮਸਾਨਾਂ 
॥ ੩੬॥ ਜੁਗ ਸੁਤ ਜੁਤਿ ਪਿਤ ਹਤਿ ਕਰਿ ਡਾਰਮੋ।ਲਸ਼ਕਰ ਸੈਗ ਸੇਕਲ 
ਹੀ ਮਾਰੋ । ਪੁਥਮ ਰਹੇ ਸਮੁਬਾਇ ਨ ਮਾਨਜੋ । ਪਠਜੋ ਦੂਤ ਕੌ ਨਿਠੁਰ 
ਬਖਾਨਜੋ ॥ ੩੭॥ ਚੈਦੁ ਨੰਦਨ, ਘੇਰੜ ਨੰਦਨ। ਕਰਯੋ ਕਹਰ ਗੁਰਕਰੇ 

। ਤਾਸ ਨ ਪਾਇ ਕਹੂੰ ਤੇ ਸੋਈ । ਨਰਨ ਹਜ਼ਾਰਨ ਕੀ ਮ੍ਰਿਤੁ 
ਹੋਈ ॥੩੮॥ ਸਭਿ ਕੋ ਮਾਰਿ ਬਿਸਾਰਯੋ ਤਾਸ । ਰਚਮੋ ਨਗਰ ਅਰ ਅਪਨਿ 
ਅਵਾਸਾਂ। ਸੁਨਿ ਜ਼ੁਲਮੀ ਕੌ ਸ਼ਾਹ ਰਿਸਾਯੋਂ। ਉਮਰਾਵਨਿ ਪ੍ਰਤਿ ਹੁਕਮ 
ਅਲਾਯੋ ॥ ੩੯॥ €ਬੀਸ ਹਜ਼ਾਰ ਬਾਂਹਨੀ ਜਾਂਵੈ । ਗੁਰ ਕੌ ਪਕਰਿ ਮੋਹਿ 
ਢਿਗ ਲ੨ਵੈ । ਬਾਜ ਹੇਤੁ ਮੈ ਕੀਨਸਿ ਟਾਰੋ । ਪੁਨ ਲਰਿ ਮੁਗਲਸਖਾਂ 
ਰਲ ਮਾਰੋ ॥ ੪੦ ॥ ਜਾਲੰਧਰ ਸੂਬਾ ਬਰਿਆਮੂ“।ਸੈਨ ਸਹਤ ਪਠਯੋ ਜਮ 
ਧਾਮੂ । ਬਹੁਰ ਦੇਸ਼ ਮਹਿੰ ਪਾਇ ਵੜੁਰ । ਗੁਰ ਕੇ ਉਰ ਕੌ ਡੁਰ ਭਾਦੂਰ 

੪੧॥ ਇਤਨੇ ਮਹਿ ਵਜ਼ੀਰਖਾਂ ਆਯੋ । ਰਿਸੜੋ ਲਖਜੋ ਕਰ ਜੋਰਿ ਅਲਾਯੋ। 

ਪ੍ਰਥਮ ਸੁਣੀ ਮੈਂ ਇਹ ਬਿਧਿ ਸਾਰੀ । ਅਬਿ ਰਾਵਰਿ ਢਿਗ ਕਰੋਂ ਉਚਾਂਰੀ॥ 
੪੨॥ਸਤਿਗੁਰ ਪੀਰ ਰੂਪ ਉਪਕਾਰੀ।ਸਭਿ ਪਰ ਕਰੁਾ ਦਿ੍ਸ਼ਟਿ ਨਿਹਾਰੀ। 
ਹਿੰਦੂ ਤੁਰਕ ਏਕ ਸਮ ਜਾਨਹਿੰ । ਸਭਿਹਿਨਿ ਕੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਾਨਹਿਂ 
॥ ੪੩॥ ਅਲਪ ਗ੍ਰਾਮ ਤਿਸ ਬਾਨ ਨਿਹਾਰਜੋ । ਡੋਰਾ ਕੇਤਿਕ ਦਿਵਸ 
ਉਭਾਰਯੋ। ਤਹਾਂ ਤਰਕ ਮਿਲਿ ਆਨ ਉਚਾਰੇ#। ਕਰਹਿ ਨਿਵਾਜ ਨ ਥਾਨ 

ਹਮਾਰੇ॥ ੪੪॥ ਸਨਿ ਗਰ ਤਿਨ ਦੀਨਨਿ ਕੀ ਬਾਨੀ । ਤਹਾਂ ਮਸੀਤ 

ਚਿਨਾਵਨਿ ਠਾਨੀ । ਹਿੰਦੁਨ ਪੱਖੀ ਘੋਰੜ ਭਯੋਗੁਰ ਕੌ ਗਾਰਿ ਨਿਕਾਂਰਤਿ 
ਭਯੋ ॥ ੪੫ ॥ ਸਤ ਕੋ ਪਠਿ ਕਾਰਿ ਕੈ ਇਸ ਥਾਨਾ । ਕਰਯੋ ਚਢਾਵਨਿ 
ਅਬਦੁਲਖਾਨਾਂ । ਜਾਇ ਲਰਜੋ ਤਿਹ ਬਿਨਾਂ ਬਿਚਾਰੇ । ਹਤੇ ਸੁਭਫ ਦਸ 

ਚਤੁਰ ਹਜ਼ਾਰੇ ॥ ੪੬॥ ਕੋ ਮੁਹਿੰਮ ਕਰਿ ਇਨਹੁਂ ਮਰਾਏ । ਹਜ਼ਰਤ ਕੇ 

ਕਛੋ ਕਾਮ ਨ ਆਏ। ਇਕ ਮਸੀਤ ਕੇ ਰੇਤ ਬਿਦਾਰਨ” । ਕਰਮੋ ਉਪੱਦ੍ਵ 

ਹਰੁਹੋਲੇ ਪਿੰਡ ਦੀ । “ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਘੋਰੜ ਨੇ (ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਕੀ ) ਹੋਈ ਦੇਖੀ । 

ਥਗੁਰ ਨੇ । $ਫੋਧਵਾਨ ਹੋਇਆ । “ਬਹਾਦੂਰ । #ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਆਕੇ ਕਿਹਾ । “ਢਾਹਣ ਲਈ। 



ਸ੍ਰ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੩੦੮੮) ਰਾਸਿ ੭ । ਅ॥ ੯. 

ਲਸ਼ਕਰ ਗਾਂਰਨ” ॥ ੪੭॥ ਜੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮਰਜ਼ੀ ਇਮ ਹੋਇ। ਨਹੀਂ 
ਮਸੀਤ ਰਾਖਨੀ ਸੋਇ । ਤੋਂ ਮੋਕਹੁ ਅਬਿ ਆਇਸੁ ਦੇਹੁ । ਮੈਂ ਇਕ ਜਾਇ 
ਕਰੋਂ ਤਿਸ ਥੇਹੁ ॥ ੪੮ ॥ ਇਸ ਕੌ ਚਹੀਐ ਦਈ ਸਜ਼ਾਇ। ਕਰਹੁ ਦੂਰ 
ਮੁਖ ਲਗੈ ਨ ਆਇ। ਘਰ ਖੁਦਾਇ ਹਿਤ ਰਾਰ ਉਠਾਈ । ਨਾਹਕ 
ਇਤੀ ਮਰਿਵਾਈ॥॥੪੯॥ਸੁਨਤਿ ਸ਼ਾਂਹੁ ਉਰ ਮੈਂ ਹਰਖਾਯੋ-ਗੁਰ ਖ਼ੁਦਾਇ 
ਕੋ ਧਾਮ ਬਨਾਯੋ । ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਤੇ ਆਦਿਕ ਸਾਰੇ । ਹਿੰਦੁ ਤੁਰਕ ਕੌ 
ਭੇਦ ਨਿਵਾਰੇ-॥ ੫੦ ॥ ਵਲੀਖਾਨ ਕੋ ਵਹਿਰ ਕਵਾਯੋ । ਮਨਸਬ ਛੀਨ 
ਲੀਨਿ ਗਹਿਵਾਯੋ । ਦਿਯੋ.ਦੇਡ ਧਨ ਲਿਯੋ ਘਨੇਰਾਂ। ਬਿਸਮਤਿ ਲੋਕ 
ਹੇਰਿ ਤਿਸ ਬੇਰਾਂ ॥ ੫੧ ॥ਨਿਸ ਬਿਤਾਇ ਕਰਿ ਸ਼ਾਹਿ ਸਿਧਾਰਾਂ । ਜਾਇ 
ਬਰਯੋ ਲਵਪੁਰੀ ਮਝਾਰਾਂ । ਗੁਰ ਕੇ ਗੁਨ ਮਨ ਆਨੇ ਸੋਇ । ਚੁਗਲੀ 
ਉਗਲਤਿ ਕਬਹੁ ਨ ਕੋਇ ॥੫੨॥ ੪੪ ਤੇ ਗੁ ਪੁਡਪ ਸੂਲ ੪੩ ਸਪਤਮ ਰਾਨੇ ਸਾਹੁ ਰਗ 
ਬਰਨਨੈ ਨਾਮ ਅਸ਼ਟਮੋ ਅੰਸੇ॥ ੮ ॥੯, [ਸਿਰੀ ਦੇਦ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ । ਬੁੱਢਣਸ਼ਾਹ] । 
ਦੋਹਗਾ ॥ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਕਰਿ ਬਜਾਹੁ ਕੋ ਲੋ ਕਰਿ ਪੁੰਤ੍ਰਨਿ ਸੈਗ । ਹਿਤ 
ਅਖੇਰ ਕੇ ਤਯਾਰ ਹ੍ਰੇ ਗਮਨੇ ਚਢੇ ਤੁਰੇਗ ॥ ੧ ॥ ਝੌਪਈ॥ ਅਲਪ ਸੈਨ ਲੈ 
ਸੈਗ ਸਿਧਾਰੇ । ਚਾਰਹੁਂ ਪੁੱਤ ਹਯਨ ਅਸਵਾਰੇ । ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੋ ਤਬਿ 
ਛੋਰਿ। ਗਮਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਗਿਰਨਿ ਕੀ ਓਰ ॥ ੨॥ ਮਨ ਭਾਵਤਿ ਸੋ ਕਰਤਿ 
ਅਖੇਰਾਂ । ਨਿਸਾਂ ਪਰੀ ਕਰਿ ਬਾਹਰ ਡੋਰਾਂ । ਖਾਨ ਪਾਨ ਕਰਿਕੈ ਸੁਪਤਾਏ। 
ਪੁਤ੍ਨ ਜੁਤਿ ਜੇ ਨਰ ਸਮੁਦਾਏ॥ ੩ ॥ ਭਈ ਪ੍ਰਭਾਤਿ ਜਾਗ ਕਰਿ ਬਿਰੇ । 
ਸੋਚ ਸ਼ਨਾਨ ਸਮੂਹਨਿ ਕਰੇ । ਦੇਸ਼ ਮਨੋਹਰ ਪਰਬਤ ਕਾਵੇਂ” । ਤਿਸੇ 
ਨਿਹਾਰਨਿ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਂਛੇਂ” ॥ ੪ ॥ ਸੁਨਜੋ ਪ੍ਰਥਮ ਹੀ ਤਿਸ ਦਿਸ਼ਿ ਮਾਂਹੀ। 
ਸ਼ ਨਾਨਕ ਨੰਦਨ ਰਹਿ ਤਾਂਹੀ । ਸਿਗੇ ਚੈਦ ਜਿਨ ਬੈਸ ਬਿਲੀਦੈ । ਜੋਗ 
ਬ੍ਿਤੀ ਕੌ ਲੋਤਿ ਅਨੌਦੋ ॥ ੫॥ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਗੋਵਿੰਦ ਚਹਨੋ-ਨਿਹਾਰੈ।ਗਮਨੈ' 
ਤਿਸ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਬਿਹਾਰੈਂ“-। ਇਮ ਚਿਤ ਧਾਰਤਿ ਗਿਰ ਉਚਾਰੀ । “ਤੁਰਨ 
ਤਯਾਰੀ ਕਰਿ ਅਸਵਾਰੀ? ॥ ੬ ॥ ਸੁਨਤਿ ਹੁਕਮ ਕੋ ਸਕਲ ਸੈਭਾਲੇ । 
ਜ਼ੀਨ ਤਰੇਗਨ ਤਤਛਿਨ ਡਾਲੇ । ਖਾਨ ਪਾਨ ਕਰਿ ਹਯਨਿ ਅਰੋਹੇ/ਸੈਨ 
ਸਹਤ ਸਤ ਢਾਰਹੇ ਸੇਹੇ॥ ੭॥ ਪਰਬਤ ਕੀ ਕਾਛਰ“ ਕਹੁ ਗਏ।ਕਿਤਿਕ 
" ਗਾਲਣ ਦ।"ਪਰਬਤ ਦੇ ਕੋਲ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਮੇਹਣਾ ਹੈ [ਸੈਸ:; ਕਦਰ] । ਦੇਖੋ ਹੇਠਾਂ ਪੁਯਾਯ ਅੰਕ 
੫ । ' ਚਾਹਿਆ । ਦਚੇੱਲ ਵਿਚਰੀਏ । “ਕੱਛ, ਕਛਾਰ=ਨਦੀ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕੋਲ ਦੀ ਜ਼ਿਮੀਂ । 
ਇਥੇ ਕਾਲੜ ਪਹਾੜ ਤੇ ਨਦੀ ਦੇ ਲ' ਗਲੇ ਇਲਾਕੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਨੈ । 



ਸਰੀ ਗੁਰ ਪੁਤਾਪ ਸੂਰਜ। ___( ੩੦੮੯) ਰਾਸਿ ੭ । ਅੰਟੂ ਢੰ, _ 
ਅਥੇਰਨ ਖੇਲਤਿ ਭਏ । ਬਹੁਰ ਜਹਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਨੰਦ । ਪਹੁੰਦੇ ਤਹਿੰ ਸ਼ੀ 
ਹਰਿਗੋਵਿੰਦ ॥ ੮ ॥ ਉਤਰਿ ਤੁਰੈਗ ਤੇ ਲੈ ਸੁਤ ਚਾਰੀ । ਸਿਰੀ ਚੈਦ ਦਰਸੇ 
ਤਪ ਧਾਂਰੀ। ਚਰਨ ਕਮਲ ਪਰ ਬਦਨ ਕੀਨਿ । ਪੁਨ ਕਰ ਜੋਰਿ ਸਮੁਘ 
ਆਸੀਨ ॥ ੯॥ ਪਰਮ ਬੱਧ ਜੋਗੇਸ਼ਰ ਹੇਰਾਂ । ਸ਼੍ਰੀ ਬਾਬੇ ਸੁਤ ਕਹਿ ਤਿਸ 
ਬੇਰਾਂ । ਕਹੁ ਪੁਰਖਾ ! ਕੇਤਿਕ ਹੈ' ਨੰਦ $। ਤਬਿ ਬੋਲੇ ਸ਼ੀ ਹਰਿਗੋਵਿੰਦ॥ 
੧੦ ॥ ਪੰਚ ਹੁਤੇ ਇਕ ਭਾ ਪਰਲੋਕਹਿ । ਚਤਰ ਆਪ ਕੋ ਦਰਸ ਬਿਲੋ- 
ਕਹਿੰ। ਕਹਜੋ ਸ਼੍ਰੀ “ਚੇ ਇਕ ਹਮ ਦੇਹੋ । ਅਪਰ ਆਪਨੇ ਸੋਗ ਰਖੇ ਹੋ॥ 
੧੧॥ ਸੁਨਿ ਕਰਿ ਗੁਰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਵਿੰਦ।ਬਡ ਸੁਤ ਅਰਪਜੋ ਤਬਿ ਸ਼੍ਰੀ ਚੈਦ। 
ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਬਸਤ ਪਹਿਰਾਇ ਨਵੀਨ । ਢਿਗ ਬਿਠਾਇ ਕਰਿ ਬੈਦਨ ਕੀਨਿ ॥ 
੧੨॥ ਸ਼ੀ ਨਾਨਕ ਸੁਤ ਭਯੋ ਪ੍ਰਸੈਨ” । ਧਰਹੁ ਨੰਮ੍ਰਤਾ ਯਾਂ ਤੇ ਧੈਨ । 
ਸਭਿ ਕਿਛ ਲੀਨੋ ਪੁਰਬ ਤੁਸੈ । ਟੋਪੀ ਰਹੀ ਹੁਤੀ ਇਹੁ ਸਮੈਂ' ॥ ੧੩ ॥ 
ਸੋਪਿਂਲਈ ਤੁਮ ਜੁਤਿ ਬਡਿਆਈ । ਤੁਮਰੀ ਕਿੱਤਿ ਤਮੈ ਬਨਿਆਈ” । 
ਇਮ ਕਹਿ ਟੋਪੀ ਸਿਰ ਤੇ ਲੀਨਿ । ਗੁਰਦਿੱਤੇ ਕੇ ਸਿਰ ਧਰਿ ਦੀਨਿ॥੧੪॥ 
ਅਪਰ ਪੁੱਤ ਗੁਰ ਕੇ ਲਖਿ ਦਿੱਤਾ । ਭਯੋ ਸੁ ਬਾਬੇ ਕੌ ਗੁਰੁਦਿੱਤ/ । ਇਹੀ 
ਬਿਸ਼ੇਸ਼ਨ ਸਭਿ ਜਗ ਲਹੈ । ਸ੍ਰੀ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ! ਕਹੇ" ॥ ੧੫॥ 
“ਭਾਵ ਸ਼੍ਰੀ ਦੈਦ ਜੀ ਨੇ ਪਨ ਹੋਕੇ ਕਿਹਾ । ਸੇ ਬੀ। ੨ਤੁਹਾੜੇ (ਜੇਹੀ) ਕਰਨੀ ਤੁਸ ਝੇਂ 
ਹੀ ਸਰ_ਆਉਂਦੀ ਹੈ। %(ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ) ਹੋਰ ਪੁੱਤ੍ਰ ਤਾਂ ਗੁਠੁ ਜੀ ਦੇ ਚਿਤ ਵਿਚ ਜਾਣੇ ਤੇ 
ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਬਾਬੇ (ਸ਼੍ਰੀ ਚੋਦ) ਦੇ ਹੋਏ (ਲੇ) । 

“ਂਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਚੋਦ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਥਾਵੇ' ਅਸਥਾਪਨ ਕਰਨੇ ਲਈ ਕੋਈ 
ਯੋਗ ਪੁਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ, ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਘਰ ਹੀ ਮਗੰ ਬਲੀ ਸਮਝਕੇ ਬੇਟਾ ਮੰਗਿਆ । 
ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅਪਣਾੰ ਟਿੱਕਾ ਪੁੱਤਰ ਦਿੱਤਾ । ਇਸਤੋਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ, ਇਕ ਤਾਂ ਇਹ 
ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸੁਤ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਤ ਦੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਸਮਝੰਦੇ ਸਨ, 
ਕੇਵਲ ਅਤੀਤ ਰਹਿਣਾ ਇਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਪਣਾਂ ਸੁਭਾਵ ਸੀ । ਦੂਜੇ ਸ਼੍ਰੀ ਚੈਦ ਜੀ ਚਾਹੇ ਗੁਰੁ 
ਅੰਗਦ ਜੀ ਨਾਲ ਖੁਣੰਸੇ ਸੇ; ਪਰ ਗੁਰਗਾਦੀ ਨੂੰ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਦੀ ਰਾਦੀ ਸਮਝ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ 
ਗੁਰੁ ਹਰਿਰੋਵਿੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨੰਦੇ ਸਨ । ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਤੇ ਮਹੰਂ ਬਲੀ ਜਾਣਦੇ ਸੀ, ਅਰ 
ਕੋਈ ਵਿਖੇਵਾਂ ਮਤ ਭੇਦ ਯਾ ਦੈਖ ਨਹੀਂ ਸੀ; ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਪਣੀ ਬਾਵੇਂ' ਗੁਰੂ ਸੁਤ ਹੀ ਲੈਕੇ 
ਸਬਾਪਨ ਕੀਤ) ਇਥੋਂ ਤਾਈਂ ਕਿ ਆਪ ਅਤੀਤ ਸੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਗਿ੍ਹਸਤੀ ਸੇ, 
ਗ੍ਰਿਹਸਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤ/ ਅਰ ਉਸਤੋਂ ਗ੍ਰਿਹਸਤ ਨਹੀਂ ਤਜਵਾਇਆ । ਅੱਗੇ ਉਦਾਸੀ 
ਉਪ੍ਰਦਾ ਬਾਬੇ ਗੁਰਦਿੱਤੇ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਰੀ ਹੈ । ਧੂਇਆਂ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਲੇ ਹੋਏ ਹਨ; 
ਇਸਤੋਂ ਸਿੱਧ ਹੈ ਕਿ ਉਦਾਸੀ ਮੈਪਦਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਵਿਖੇਵਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ । 



__੍ਰੀ ਗਰ ਪੁਰਾਪ ਸੂਰਜ। (੩੦੯੦) ___ਰਸਿ”।ਅੰਸੂਦ, 
ਨਿੱਧਿ ਸਿੱਧਿ ਤ੫ ਬਲ ਤੇ ਭਰੀ । ਟੋਪੀ ਗੁਰਦਿੱਤੇ ਸਿਰ ਧਰੀ । ਕੇੜਿਕ 
ਦਯੋਸ ਰਹੇ ਤਿਨ ਪਾਸ । ਸੁਨੋ ਭਨੋ ਬਚ ਬਿਬਿਧ ਬਿਲਾਸ ॥ ੧੬ ॥ ਚਢੇ 
ਬੈਦਨਾ ਕਰਿ ਚਲਿ ਆਏ । ਸਤੱਦ੍ਵ ਤਟ ਕੇ ਥਲ ਦਿਖਰਾਏ । ਬੜੋਂ ਪੁੱਤ੍ਰ 
ਸਮੁੜਾਯੋ ਤਬੈ । “ਨਿਜ ਪੁਰਿ ਕਰਹ ਬਸਾਵਨਿ ਅਬੈ? ॥੧੭॥ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮਭ- 
ਸਰ ਚਲਿ ਪੁਨ ਆਏ । ਬਸਿ ਕਰਿ ਕੇਡਿਕ ਦਕੋਸ ਬਿਤਾਏ । ਜੇਸ਼ਟ 
ਪੁੱਤ ਰਿਦੈ ਬਹੁ ਪਜਾਰੇ। ਸਨੇ ਸਨੋਹੁ ਸਰੀਰ ਨਿਹਾਰੇ ॥ ੧੮ ॥ ਲਥੀ 
ਭਵਿੱਖਮਤ ਗੰਡਿ ਚਿਤ ਮਾਹੂੰ। ਹੋਨਹਾਰ ਨਹਿੰ ਮਿਣੈ ਕਦਾਹੂ। ਸੁਤ ਤੇ 
ਨਗਰ ਬਸਾਵਨਿ ਚਾਹਾਂ । ਜਬ ਗੁਰਨ” ਪੁਰਿ ਰਦੇ ਉਮਾਹਾ ॥੧੯॥ ਇਕ 
ਦਿਨ ਨਿਕਟਿ ਬੁਲਾਇ ਬਿਠਾਏ।ਨੰਮਿ ਹੋਇ ਥਿਰ ਭੇ ਸੁਖ ਪਾਏ । ਕਹਤਿ 
ਭਏ “ਅਬਿ ਕਾਰਜ ਕਰੋ । ਸੈਲਨ ਦਿਸ਼ਿ ਸਤੱਦਵ ਕੋ ਤਰੋ॥੨੦॥ ਕੋਤਭਿਕ 
ਪਰੇ ਅਪਰ ਗਿਰ ਅਹੇਂ । ਬੁੱਢਣਸ਼ਾਹੁ ਸੈਤ ਇਕ ਰਹੈ। ਕਰਤਿ ਪਰਤੀਖਨ 
ਧਾਰਤਿ ਧੜਾਨਾ । ਤੁਮ ਕੋ ਮਿਲੋ ਚਹੇ ਤਿਸ ਬਾਨਾ” ॥ ੨੧ ॥ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ- 
ਦਿੱਤੇ ਸੁਨਿ ਕਰ ਜੋਰੇ । ਕਿਮ ਬੈਠਯੋ ਮੇਲਾ ਕਿਮ ਲੋਰੇ ?। ਕਹੋ ਕਹ 
ਕਿ ਕੌ ਜਾਇ। ਕੋ ਕਾਰਜ ਮਿਲਿਬੇਂ ਹੁਇ ਜਾਇ ॥ ੨੨ ॥ ਦਯਾਂ 
! ਸਭਿ ਭੇਤ ਬੜਾਵਹੁਹੋਇ ਗੁਹਯ ਭੀ ਤਉ ਸੁਨਾਵਹੁਂ । ਸੁਨਿ ਸ਼੍ਰ 
ਤੇ ਉਚਰਨਿ ਲਾਗੇ। “ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਪਹੁੰਚੇ ਤਹਿ ਆਗੇ॥ ੨੩॥ ਰਹਤਿ 
ਤਹਿ ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹੂ । ਅਜਾ' ਦੋਇ ਰਾਖਤਿ ਨਿਤ ਪਾਹੂ । ਭਿਨ 

ਪਯ ਪਾਨਿ ਕਰਤਿ ਸੋ ਰਹੈ । ੩੫ ਮਹਿਂ ਪ੍ਰੀਤਿ ਪ੍ਰਭੂ ਗੁਨ ਕਹੈ ॥ ੨੪ ॥ 
ਬਾਲਾ ਮਰਦਾਨਾ ਸੈਗਿ ਦੋਇ । ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਦੇਖਤਿ ਭਾ ਸੋਇ । ਲਖੇ ਸਤ 
ਸੇਵਨਿ ਕਰਿ ਚਾਹੂ । ਅਜ ਦੁਗਧ ਆਨਤਿ ਭਾ ਪਾਹੂ ॥੨੫॥- ਮੈਂ ਬੈਠਯੋ 
ਤੁਮ ਚਲਿ ਕਰਿ ਆਏ । ਉਚਿਤ ਸੈਵ ਕੇ ਯੌ ਲਖਿ ਪਾਏ । ਯਾਂਤੇ ਦਗਧ 
ਧਰਯੋ ਇਹ ਆਨਿ । ਅਚਹੁ ਸੈਤ ਜੀ ਰੁਚਿ ਕੋ ਠਾਨਿ-॥੨੬॥ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ 
ਸੁਨਿ ਬੂਝਨਿ ਕੀਨਿ ।-ਤ੫ ਕੋ ਤਪਤਿ ਸਫਲ ਭੀ ਚੀਨ“ । ਉਪਜੀ 
ਸ਼ਾਂਤਿ ਕਿ ਨਹਿ ਮਨ ਮਾਂਹੀ ?। ਜਤਨ ਅਨੇਕ ਕਰਿ ਹਿਤ ਜਾਂਹੀ੬-॥ 
੨ ॥ ਸੁਨਿ ਉਚੇ ਬਚ ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹੂ-ਤੁਮਰੋ ਨਾਮ ਸੁਨਿਨਿ ਚਿਤ ਚਾਹੂ-। 
ਗੁਰ ਰੁਖ ਲਖੰੋ ਭਨੈ ਮਰਦਾਨਾ ।-ਇਹ ਜਗ ਗੁਰ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਜਾਨਾ॥ 
ਜਰ ਰਿ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਨ । "(ਪਹਿਲ) ਗੁਰੁ ਸਹਿਬਾੰਂ ਨੇ । ₹ਬੌਕਰੀਆਂ। 
“ਦੁੱਧ । “ਤੂੰ ਤਪ ਨੂੰ ਤਪਦਾ ਹੈਂ ਕੀ ਇਸਦੀ ਸਫਲਤਾ ਬੀ ਦੇਖੀ ਹੈ ? #ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ । 

੨੨ 

ਉਡ 



ਸਰੀ ਗੁਰ ਪੂਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੩੦੯੧ ) ਰਾਸਿ ੭ । ਅੰਸ ੯. 

੨੮॥ ਜਿਸ ਕੋ ਚਾਹਤਿ ਕੁਛ ਉਪਦੇਸ਼ਾ'।ਤਿਸ ਕੇ ਨਿਕਟਿ ਜਾਂਤਿ ਜਗ- 

ਤੋਸ਼ਾ-। ਸੁਨਤਿ ਨਾਮ ਪਾਇਨ ਪਰ ਪਫਿਓਂ । ਕਹਯੋ ਕਿ-ਮੁਹਿ ਨਿਹਾਲ 

ਅਥਿ ਕਰਿਓ ॥੨੯॥ ਸੁਨਤਿ ਹੁਤੋ ਜਸੁ ਰਾਂਵਰ ਕੇਰਾਂ । ਮਿਲਿਬੇ ਚਹਿਤਿ 

ਰਹਤਿ ਚਿਤ ਮੇਰਾ । ਮਨ ਕੀ ਜਾਨਿ ਆਨਿ ਅਬਿ ਮਿਲੇ । ਕਰੇ ਅਧਿਕ 

੩੫ ਸੇ ਫਲ ਫਲੇ ॥੩੦॥ ਅਬਿ ਮਮ ਹੋਇ ਗਯੋ ਕਲਿਆਨ । ਦਰਸ਼ਨ, 
ਦੀਨਸਿ ਦਯਾ ਨਿਧਾਨ-। ਇੱਤਕਾਦਿਕ ਤਬਿ ਬਿਨੌ ਬਖਾਨੀ। ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ 
ਬੋਲੋ ਸ਼ੁਭ ਬਾਨੀ ॥੩੧ ॥-ਸੱਤਿਨਾਮ ਸਿਮਰਹੁ ਲਿਵਲਾਈ । ਤਨ ਹੈਤਾਂ 
ਕਹੁ ਦੇਹੁ ਉਠਾਈ।ਮਨ ਇੰਦ੍੍ਯ ਸੈਬੰਧ ਜਿ ਹੋਨਾ । ਇਹ ਬੈਧਨ ਜਾਨਹੁ 

ਦੁਖ ਜੋਨ” ॥ ੩੨॥ ਮਨ ਠਹਿਰਾਵਹੁ ਰਿਦੈ ਮਾਰ । ਨਹਿੰ ਸਬੈਧ 
ਇੰਦ੍ਯ ਸੈਗਿ ਧਾਰਿ“। ਕੂਰਮ ਸਮ ਇਕਠੇ ਹੁਇ ਰਹੈ”। ਨਹੀਂ ਉਥੜ 
ਇੰਦ੍ਯ ਸੰਗ ਲਹੈ'੩੩॥ ਤਿਸ ਕੋ ਮੁਕਤਿ ਰੂਪ ਪਹਿਚਾਨ । ਇਤੋ ਭੇਢ 
ਲਖਿ ਸਾਧਹੁ ਧਾਨ-। ਸੁਨਿ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਬ੍ਰਿਤੀ ਟਿਕਾਈ । ਬੁੱਢਣਸ਼ਾਹ 

ਸਮਾਧਿ ਲਗਾਈ ॥ ੩੪ ॥ ਜਬਿ ਬੈਠੇ ਜੁਗ ਜਾਂਮ ਬਿਤਾਏ । ਬਾਲੇ ਕਹਿ 
ਕਰਿ ਲੀਨਿ ਜਗਾਏ । ਜਬਿ ਸੁਧ ਭਈ ਚਰਨ ਗੁਰ ਗਹੇ ।-ਰਾਖਹੁ ਸੈਰ 
ਜੋਰਿ ਕਰ ਕਹੇ ॥ ੩੫ ॥-ਤੁਮ ਪ੍ਰਤਾਪ ਤੇ ਮਨ ਟਿਕਿ ਗਇਉ । ਤਨਕ 
ਭੇਦ ਸੁਨਿ ਸਭਿ ਕਿਛੁ ਪਉ । ਅੰਮ੍ਰਤ ਬਚਨ ਸੁਨੇ, ਬਿਖ ਦ੍ਰੈਤ” । ਦੂਰ 
ਕਰੀ ਬਡ ਸੈਕਟ ਹੇਤੁ ॥੩੬ ॥ ਤਯਾਂਗਜੋ ਜਾਇ ਨ ਸੈਗ। ਤੁਮਾਰਾਂ-। 
ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਕ ਉਚਾਰ ।-ਅਬਿ ਤੁਵ ਕਾਜ ਗਯੋ ਸਭਿ ਹੋਇ। ਬੈਠਹੁ 
ਮਨ ਸਤਿਨਾਮ ਪਰੋਇ ॥ ੩੭ ॥ ਅਧਿਕ ਆਰਬਲ ਤੇਰੀ ਅਹੈ । ਢਿਰੋ- 

ਕਾਲ ਹਮ ਪਾਛੈ ਰਹੈਂ । ਤਬਿ ਲੌ ਛਠਮ ਸਰੂਪ ਹਮਾਰੋ। ਪ੍ਰਾਨ ਅੰਤ ਤਨ 
ਹੋਇ ਭਿਹਾਰੋ-॥ ੩੮ ॥ ਇਮ ਸੁਨਿ ਬਿਸਮਯੋ ਬੂਝਨ ਲਾਗਾ ।- ਮੈਂ ਕਿਮ 
ਲਖੋ' ਧਰੇ ਅਨੁਰਾਗ/ਊ-।ਤਬਿ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਪਤੇ ਬਤਾਏ।-ਰਹਹੁ ਪ੍ਰਤੀ- 
ਖਤਿ ਦੇਉ' ਸੁਨਾਏ॥੩੯॥ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਗੁਰ ਸੁਤ ਹੋਇ।ੜੋ ਕਹੁ ਆਨਿ 

ਮਿਲੈ ਜਥਿਸੋਇ।ਨਗਰ ਬਸਾਵੈ ਸੋ ਤਬਿ ਜਾਨਹੁਤਬਿ ਲੋ ਸਿਮਰਿ ਧਯਾਨ 

ਕੋ ਠਾਨਹੁ॥8੦॥ ਨਿਤ ਮਨ ਬਿਰਤਾ ਕੌ ਸਿਧ ਕਰੀਅਹਿ । ਪਰੇ ਦ੍ਰੈਤ ਕੇ 

"ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਨਾ । “ਦੁਖਾਂ ਦ ਕਾਰਨ; (ਅ) ਜੂਨੀਆਂ ਦੇ ਦੁਖ ਦੇਣ ਵ/ਲਾ `ਹੈ। ੧ਮਨ ਵ। 

ਸਬਧ (ਅ ਨਾ ਧਰੇ । ਕਛੁ ਵਾਂਡੂ (ਮਨ) ਇਕੱਠ' ਹੋਯਾ ਰਹੇ । “ਇੰਦ੍ਰੀਆਂ ਦਾ 
ਮੈਗ ਲੈਕੇ ਉਬਾਨ ਨਾਂ ਹੋਵੇ । “ਵਿਹੁ ਫੂਪ ਦ੍ਰੈਤ । 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੩੦੯੨) ਰਾਸਿ 2 । ਅਸੂ ੯. 

ਬੈਧਨ ਹਰੀਅਹਿ-। ਇਮ ਕਹਿ ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਸਬਾਨੈ । ਤਬਿ ਕੌ 
ਧਯਾਨ ਸੋ ਠਾਨੇ ॥੪੧॥ ਗੁਰ ਗੁਰ ਸਿਮਰਤ ਕਰਤਿ ਉਡੀਕਾਂ । ਭਯੋ ਮਰਾਂ 
ਸ਼ੁਧਿ ਜਿਸ ਉਰ ਨੀਕਾ । ਤਿਸ ਕੋ ਮਿਲਹੁ ਕਰਹੁ ਪੁਨ ਡੇਰਾ । ਨਗਰ 
ਬਸਾਵਹੁ ਆਪਨ ਕੇਰਾ ॥੪੨॥ ਜਥਾ ਰਚੇ ਪੁਰਿ ਬਡੇ ਹਮਾਰੇ ।ਭਿਮ ਤੁਮ 
ਰਚਹੁ ਅਪਨ ਪੁਰਿ ਭਾਰੇ।ਹਮਰੇ ਹੋਵਤਿ ਹੀ । ਰਚਿ ਲੀਜਨ॥ ਕੇਤਿਕ ਬਾਸ 

ਅਪਨ ਤਹਿ ਕੀਜਹਿ ॥ ੪੩ ॥ ਪਨ ਤੁਵ ਸੈਤਤਿ ਗਾਦੀ ਲੋਹਿ । ਬਸਹਿ 
ਕਾਲ ਚਿਰ ਸਹਤ ਸਨੇਹ ਇਸ ਕਾਰਜ ਹਿਤ ਗਮਨ ਕਰੀਜੈ।ਅਬਿ ਸ਼ੁਭ 
ਸਮੋ ਨਗਰ ਰਚਿ ਲੀਜੈ॥੪੪॥ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਸੁਨਿ ਬਿਧਿ ਸਾਰੀਹਰਖਤਿ 
ਤੁਰਤ ਕਰੀ ਤਬਿ ਤਯਾਰੀ। ਧਨ ਗਨ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ੩ ਲੀਨਿ । ਤੀਨ 
ਮਾਡ ਕੋ ਬੈਦਨ ਕੀਨਿ ॥ ੪੫ ॥ ਪੁਨ ਦਰਬਾਰ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਫਿਰਿਕੈ। ਹਾਥ 
ਜੋਰਿ ਅਭਿਬੈਦਨ ਕਰਿਕੈ। ਚੰਢਿ ਗਮਨਜੋ ਸਭਿ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਲਗਾਏ । ਨੱਤੀ 
ਸਯੋਦਨ ਚਢੀ ਚਲਾਏ ॥ ੪੬॥ ਧੀਰ ਮੱਲ ਕੋ ਲੀਨੌ_ ਗੋਦ । ਅਧਿਕ 
ਦੁਲਾਰਤਿ ਕਰੇ ਪ੍ਰਮੋਦ।ਤੀਨ ਨਿਸਾ ਬਸਿ ਪਹੁੰਚੇ ਜਾਇ। ਸੈਗ ਮਸੈਦ ਦਾਸ 
ਸਮੁਦਾਇ॥੪੭॥ਡੋਰਾ ਕੀਨਿ ਸੈਲ ਕੇ ਤੀਰਤੋਬੂ ਤਾਨ ਬਿਰੇ ਬਰ ਬੀਰ । 
ਇਕ ਦੁਇ ਦਿਵਸ ਪ੍ਰਮੁਦਤਿ ਗੁਜ਼ਾਰੇਪੁਰਿ ਹਿਤ ਖੋਜਹਿੰ ਬਾਨਨਿਹਾਰੇ॥ 
੪੮॥ਉਪਰ ਪਰਬਤ ਕੇ ਤਬਿ ਗਏ । ਬੁੱਢਣਸ਼ਾਹ ਬਿਲੌਕਤਿ ਭਏ'। ਸ਼੍ਰੀ 
ਨਾਨਕ ਬਚ ਸਿਮਰਤਿ ਸੋਈ ।-ਗੁਰ ਸੁਤ ਆਇ ਦੁਗਧ ਲੋ ਜੋਈ॥੪੯॥ 
ਬ੍ਰਿੱਧ ਮਹਾਂ ਤਨ ਕੌ ਤਬਿ ਤਜਾਗੋਂ।ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਅਨੁਰਾਗੌਂ-।ਘੋਰੇ 
ਪਰੇ ਹ੍ਰੈ ਕੈ ਅਸਵਾਰ । ਸ਼ੀ ਗੁਰਦਿੱਤਾਂ ਚਢੇ ਪਹਾਰ ॥ ੫੦ ॥ ਕੁਛਕ ਪਰੇ 
ਕਾਨਨ ਕੋ ਹੇਰਾ। ਅਜ" ਚਰਾਵਤਿ ਸ਼ੇਰ ਬਭੇਰਮਬੁੱਢਣਸ਼ਾਹ ਪਰੇ ਤਬਿਨੋ 
ਬੋਸਾਂ। ਤਪ ਮੂਰੰਤ ਧਾਰੀ ਹੁਇ ਜੈਸਾ ॥ ੫੧ ॥ ਪਰਮ ਬਿਰੱਧ ਜਰਜਰੀ 
ਸ਼ਰੀਗਪਿਖਿ` ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਕਹਿ ਧੀਗ “ਉਠਹੁ ਸੈਤ ਜੀ!ਪੀ ਮੁਝ ਦੀਜੇ। 
ਗੁਰ ਸੁਤ ਅਹੋਂ ਛੁਧਤਿ ਲਖਿ ਲੀਜੈ? ॥ ੫੨॥ ਬਾਨੀ ਸੁਨਤਿ ਅਨੰਦ 
ਬਿਲੀਦੇ।ਉਠਿ ਤੂਰਨ ਹੀ ਜੁਗ ਪਦ ਬੈਟ।ਗਹਿ ਰਕਾਬ ਕੌ ਤਰੇ ਉਤਾਰੇ । 
ਬੈਠਾਰੇ ਤ੍ਿ ਛਿਤ ਕੁਛ ਡਾਰੇ ॥ ੫੩॥ ਆਨਿ ਅਜਾਂ ਕੌ ਦੁਗਧ ਪਿਲਾਯੋ । 
ਪੂਰਬ ਕੋ ਪ੍ਰਸੈਗ ਸਭਿ ਗਾਐ] ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਦਿੱਤੇ ਸੁਨਿ ਕਰਿ ਕਹੋ । “ਨਗਰ 
ਬਸਾਵਨਿ ਕੋ ਹਮ ਚਹਜੋ ॥੫੪॥ ਕਹਾਂ ਰਚਹੈਂ ਸੋ ਦੇਹੁ ਬਤਾਈ 

। ਆਕੇ ਜੇ ਦੁੱਧ (ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ) ਲਏ । ₹ਬੱਕਜ਼੍ੀਆੰ ! ”ਦੁੱਧ। #ਪਾ:=ਪਰਬਤ ਪਰ । 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੩੦੯੩) ਗੱਸਿ ੭ । ਅੰਸੂ ੧੦, 

ਆਗਲ ਸੁਧਿ ਕਹੋ ਬੁਝਾਈ । ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਕੇ ਮੇਲੀ ਅਹੇ ।ਚਿਰੈਕਾਲ ਤਪ 

ਡਾਪਤਿ ਰਹੇ! ॥ ੫੫ ॥ ਸੁਨਿ ਬੋਲਯੋ ਤਬਿ ਬੁੱਢਣਸ਼ਾਹੂ। “ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਜੋ 

ਸਕਲ ਤੁਮ ਪਾਹੂ। ਕੁਛਕ ਅਹੈ ਮੋ ਤੇ ਸੁਨਿ ਲੀਜੇ । ਇਸ ਗਿਰ ਨਿਕਟਿ 

ਨਗਰ ਕੌ ਕੀਜੈ ॥੫੬॥ ਇਹਾਂ ਨਿਵਾਸ ਤੁਮਾਰੋ ਹੋਇ । ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੁ ਸੈਗ 

ਆਇ ਸਭਿ ਕੋਇ । ਕਰਿ ਸੈਗ੍ਰਾਮ” ਪਹੂਚਹਿੰ ਇਹਾਂ । ਹੋਹਿ ਤੁਰਕ 

ਸੈਘਾਰਨ ਮਹਾਂ॥੫੭॥ਤਨ ਤਜਿ ਗੁਰ ਪਰਲੋਕ ਪਧਾਰੈਂ । ਤੁਮਰੋ ਸੁਤ ਬਹੁ 

ਸੁਜਸੁ ਬਿਥਾਰੈ । ਪੁਰਿ ਮਹਿ ਬਾਸਹਿੰਗੇ ਵਿਰਕਾਲ । ਸਿੱਖੀ ਕੋ ਬਿਸਤਰਹਿੰ 

ਬਿਸਾਲ ॥ ਪ੮ ॥ ਸ੍ਰ ਨਾਨਕ ਬਚ ਸਿਮਰਨ ਧਰੋਂ । ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਗੋਵਿੰਦ 

ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ'। ਗੁਰ ਹ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕੀਨਿ ਕਮਾਈ”"। ਨਿਕਟਿ ਪਹੁਚੋਂ ਚਰਨ 

ਮਨਾਈ॥੫੯॥ ਇਮ ਕਹਿ ਰਹਜੋ ਮੌਨਕੋਂ ਠਾਨਿ।ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਦਿੱਤੇ ਸੁਨਿ ਸਭਿ 

ਕਾਨ। ਉਤਰੇ ਗਿਰ ਤੇ ਤਬਿ ਚਲਿ ਆਇ। ਲਗੇ ਬਿਲੋਕਨਿ ਥਾਨ ਸੁਹਾਇ 

॥੬੦॥ਕਾਰੀਗਰ ਮਜੂਰ ਬੁਲਿਵਾਏ । ਸੱਤਿਨਾਮ ਕਹਿ ਗੁਰੂ ਮਨਾਏ । 

ਬਾਂਟਕੋ ਸਭਿ ਮਹਿ ਬਹੁ ਮਿਸ਼ਟਾਨ । ਟੱਕ ਲਗਾਯੋ ਅਪਨੇ ਪਾਨ ॥ ੬੧ ॥ 

ਰਚਨ ਲਗੇ ਕਾਰੀਗਰ ਘਨੇ । ਸੁੰਦਰ ਮੰਦਿਰ ਬਹੁ ਬਿਧਿ ਚਿਨੋ । ਜਹਿੰ 

ਕਹਿ ਤੇ ਗਨ ਲੋਕ ਬਸਾਏ।. ਗੁਰਪੁਰਿ ਜਾਨਿ ਭਏ ਸਮੁਦਾਏ॥ ੬੨॥ ਸ਼੍ਰੀ 
ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਸਭਿ ਸੁਖ ਦੈ ਕੌ । ਨਰ ਸਕੋਲਿ ਕਰਿ ਤਹਾਂ ਬਸੈਕੈ। ਬਸੇ ਆਪ 

ਭੀ ਬਹੁ ਸੁਖ ਪਾਇ। ਸਭਿ ਕੀ ਸੁਧਿ ਸੰਭਾਰਿ ਚਿਤ ਲਾਇ ॥ ੬੩ ॥ ਧਰੇ 

ਗਰਭ ਨੱਤੀ ਬਡਭਾਗਨ।ਬਸਹਿ ਸਦਾ ਪਤਿ ਕੀ ਅਨੁਰਾਗਨ।ਪਾਤ ਸ਼ਾਹਿ 

ਸਪਤਮੇ” ਪ੍ਰਸੂਤ । ਬਧਤਿ ਚੈਦ ਸਮ ਗਰਭ ਸਪੂਤ” ॥੬੪॥ ॥੩੩ ਜੂ ਭੁਰ ਪਾਪ 
ਭਜ ਗਿਿੱਥੇ ਸਪਤਮ ਗੱਜ “ਸ਼ੀ ਗੁਰਦਿੱਤ ਬੁੱਢਣਸ਼ਾਹ ਮਿਲਣ.ਅ ਨਗਰ ਸਾਵਣ ਪਗ ਬਰਨਨੇ ਨਾਮ ਨਵਮੇ ਅੰਸੂ ॥ ੯ ॥ 

੧੦. [ਵਡਾਲੀ ਸੂਰ ਮਾਰਿਆ] । 

ਵੋਹਰਾ ॥ ਧਾਰਜੋ ਗਰਭ ਸਪੁੱਤ੍ਰ ਕੋ ਥਧਯੋ ਸੁ ਅਧਿਕ ਅਨੰਦ।ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਦਿੱਤਾ 

ਚਿਤ ਵਿਖੈ ਚਿਤਵਯੋ-ਅਥਿ ਹੁਇ ਨੰਦ ॥੧॥ ਚੌਪਈ ॥ ਇਸ ਨਮਿੱਤ 

ਕਰਿ ਨਗਰ ਬਸਾਂਯਹੁ । ਗੁਰੁ ਕੀਰਤਿ ਪੁਰਿ” ਨਾਮ ਅਲਾਯਹੁ“ । ਮਨ 

ਮਹਿ ਇਹੀ ਮਨੋਰਥ ਰਾਖਾ/ਇਸੀ ਪੁੱਤ ਹਿਤ ਰਚਿ ਪੁਰਿ ਕਾਂਖ-॥੨॥ 

ਕਜੈਗ ਕਰਕੇ । ̀ (ਸੈਂ) ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ । “ਭਾਵ ਸ਼੍ਰ ਹਰਿਰਾਏ ਜੀ । “ਪਵਿੰਤ੍ਰਤਾ ਵਾਲਾ ! 

ਗੁਰਕੀਰਤ ਪੁਰ” ਨਾਮ ਧਰਿਆ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਦੇ ਜਸ ਵਾਲਾਂ ਸ਼ਹਿਰ । ਇਛ ਧਾਰਕੇ । 

#ਗਾਵ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਹੋਣਹਾਰ ਦਾ ਪਤਾਂ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰ_ਗਾਦੀ_ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਹੁਣ 

ਇਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਿਹ ਜਨਮੇਗਾਂ । (ਅ ) ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸੇ ਪੁਤ੍ਹ ਵਾਸਤੇ ਨਗਰ 

ਸਲਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕੀਤੀ ਸੀ । ਦੇਖੋ ਸੰਸੂ ੯ ਦਾ ਅੰਕ ੧੯ । 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( 36੯੪ ) ਗਾਸਿ ੭ । ਅਸੂ ੧੦. 

ਸੂਖ ਕੇ ਸਹੜ ਬਸੇ; ਦਿਨ ਟਾਰੇ । ਖਿਲਹਿੰ ਅਖੇਰ ਹੋਹਿ ਅਸਵਾਰੇ/ਸੁਭਟ 
ਸੋਗ ਚਢਿ ਬਿਚਰਹਿ ਬਾਹਰ । ਦਿਨ ੧ਤਿ ਬਸਯੋ ਨਗਰ ਭਾ ਜ਼ਾਹਰ ॥੩॥ 

ਉਤ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਗੋਵਿੰਦ ਕੀ ਗਾਥਾ।ਸੁਨਹੁੰ ਮੈਤ ਸਿਖ ਪ੍ਰੀਤੀ ਸਾਥਾ।ਸੁਭਟਨ 
ਬ੍ਰਿੰਦ ਸਕੋ੍ਲ਼ਨਿ ਕਰੈਂ । ਆਯੁਧ ਵਿੱਦਕਾਂ ਮਹਿ ਹਿਤ ਧਰੈਂ ॥੪॥ ਛੋਰਹਿੰ 
ਬਾਂਨ ਤੁਵੈਗਨ ਭਰਿ ਗਰ । ਹਤਹਿ ਨਿਸ਼ਾਨੋ' ਆਗੈ ਧਰਿ ਧਰਿ । ਕਬਹੁੰ 
ਅਖੇਰ ਬਿਰੱਤ ਕੋ ਕਰੇਂ । ਮ੍ਰਿਗਨ ਉਧਾਰੈਂ ਪ੍ਰਾਨ ਜਿ ਹਰੈਂ ॥੫॥ ਸਿਖ ਸੈਗਤਿ 
ਚਹੁੰ ਦਿਸ਼ਿ ਤੇ ਆਵਹਿ । ਮਨ ਬਾਂਛਤਿ ਗੁਰ ਤੇ ਬਰ ਪਾਵਹਿੰ । ਕੀਰਡਿ 
ਕਿਥੋਂ _ਮਾਲਤੀ ਢੁਲੀ । ਪੰਕਤਿ ਕਿਥੋਂ ਮਰਾਲਨ ਕੂਲੀ ॥ ੬॥ ਕਿਥੋਂ 
ਚੌਦ੍ਰਕਾ ਜਗਤ ਬਿਥਾਰੀ । ਪਾਰਦ ਸਮ ਉਚਰਹਿ ਨਰ ਨਾਰੰ॥ਚਹੁੰਦਿਸ਼ਿ 
ਮਹਿ ਜਹਿ ਕਹਾਂ ਸੁਹੇਲੀ" । ਰਾਇਬੇਲ” ਕੌ ਖਿਰੀ ਚੈਬੇਲੀ ॥ ੭ ॥ ਜੋਧਾਂ 
ਗੁਰੂ ਮਹਾਂ ਉਪਕਾਰੀ/ਰਦੈ ਗਕਾਨ ਘਨ"ਸਦ ਇਕਸਾਰੰਦੇਸ਼ ਬਿਦੇਸ਼ਨਿ 
ਸਗਲ ਜਹਾਨ । ਤੁਰਤ ਸਹਾਇਕ ਹਹਿੰ ਸੁਖਦਾਨ ॥ ੮ ॥ ਅਨਿਕ 
ਕਾਮਨਾ ਹਲਤਿ ਮਝਾਰੀ' । ਪੁਰਵਹਿੰ ਸਿੱਖਨਿ ਬਿਰਦ ਸੈਭਾਰੀ“ ।ਪਲਤ£ 
ਬਿਖੈ ਨਿਜ ਸੇਵਕ ਸਾਰੇ। ਜਮ ਪੀਰਾਂ ਤੇ ਲੋਤਿ ਉਬਾਰੇ ॥ ੯ ॥ ਜਾਨਹਿੰ 
ਜਗ ਮਹਿ ਪੀਰ ਅਨੇਕ । ਗੁਰ ਬਡ ਸਮਰਬ ਜਲਧਿ ਬਿਬੇਕ” । ਸਿੱਧ 
ਤਪ ਪੰਡਿਤ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ । ਪ੍ਰਕੁ ਮਾਰਗ ਕੇ ਜੇ ਹਿਤਕਾਰੀ ॥੧੦॥ ਨਾਨਾਂ 
ਬਿਧਿ ਜੇ ਸ਼ਕਾਤਿ ਧਰੇਯਾ। ਸਭਿ ਸਤਿਗੁਰੁ ਕੀ ਚਹਤਿ ਸਹੈਯ'। ਸ਼ਰਨੀ 
ਪਰਯੋ ਆਨਿ ਕਰਿ ਜੋਉ । ਦੁਹਿ ਲੋਕਨਿ ਸੁਖ ਪਾਵਤਿ ਸੋਊ ॥ ੧੧॥ 
ਬਖਸ਼ੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰ ਅਨੇਕ । ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਹ ਦੀਨਿ ਬਿਬੋਕ। ਸ਼੍ਰੀ 
ਅਰਜਨ ਤੇ ਗਕਾਨ ਜਿ ਲਹੇ । ਇਨਹੁੰ ਬਿਖੈ ਜੀਵਤਿ ਜੇ ਰਹੇ ॥੧੨॥ਸਭਿ 
ਆਵਹਿ ਗੁਰ ਕੋ ਦਰਬਾਰ । ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸਿ ਲਹੈਂ ਸੁਖਸਾਰ । ਕੇਤਿਕ 
ਗੁਰ ਕੇ ਨਿਕਟਿ ਰਹੈਤੇ । ਕੇਚਤਿ ਘਰ ਦੇਸ਼ਨਿ ਬਿਚਰੌਤੇਂ ॥ ੧੩॥ ਸਿੱਖਯ 
ਬਨਾਵਹਿ ਜਹਿੰ ਕਹਿ ਜਾਇ । ਬਿਸਥਾਰਹਿਂ ਸਿੱਖੀ ਸਭਿ ਥਾਇ । ਭਾਈ 
ਬਹਿਲੋ ਭਗਤੂ ਆਦਿਕ । ਦੇਸ਼ ਬਿਦੇਸ਼ ਕਰਹਿ ਸਿਖ ਸਾਦਿਕ੯ ॥ ੧੪॥ 

ਸੂਖਦਾਇਕ । “ਰਵੇਲ । “ ਇਕਰਸ ਰਿਆਨ । ਦਇਸ ਲੋਕ ਵਿਚ । “ਸਿਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਮਨਾ 
ਪੂਰਦੇ ਹਨ (ਆਪਣਾ) ਬਿਰਦ ਸੈਭਾਲਕੇ । $ਪੁਲੋਕ । “ਜਗਤ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪੀਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ 
ਵਡੇ ਸਮਰਬ ਤੇ ਗਿਆਨ ਸਾਗਰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ । “ਸਹਾਇਤਾ । ਦਸਿਦੁਕ ਵਾਲੇ, ਸੋਂਚੇ ! 



_ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ | ( ੩੦੯੫ ) ਰਸਿ ੭। ਅੱਸੂ ੧੦ 

ਇਮ ਗੁਰ ਸਿੱਖਯਨਿ ਕੇ ਬਹੁ ਸਿੱਖ । ਹੋਹਿ ਲਖਹਿ ਸਭਿ ਭੂਤ ਭਵਿੱਖ । 
ਸਾਹਿਬ ਭਾਨਾ ਗੁਰੁ ਢਿਗ ਰਹੈ । ਸੇਵਤਿ, ਬਾਕ ਸਨੇ ਅਰੁ ਕਹੈ ॥ ੧੫।। 
ਬ੍ਰਿੰਦ ਮਸੈਦ ਬਿਲੰਦ ਅਨੰਦਤਿ । ਧਨ ਕੋ ਅਨਿ ਗੁਰੂ ਪਦ ਬੈਦਤਿ । 
ਲਹੁੰਿਸ਼ਿ ਤੇ ਬਹੁ ਗੁਰ ਕੀ ਕਾਰ । ਚਲੀ ਆਇ ਕੁਛ ਵਾਰ ਨ ਪਾਰ॥੧੬॥ 
ਡਿਮ ਹੀ ਖਰਚ ਹਮੇਸ਼ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ੁ । ਕਾਰ ਚਲਾਇ ਮਸੈਦ ਅਸ਼ੇਸ਼ੂ । ਕਰਹਿ 
ਤੁਰੰਗ ਖਰੀਦਨ ਭਾਰੇ । ਬਰਤਹਿ ਦੇਗ ਅਚਹਿ ਨਰ ਸਾਚੇ ॥ ੧੭ ॥ ਜਗ 
ਮਹਿ ਦੋਨਹੁ ਵਨਤੁ ਸਾਰ । ਦੇਗ਼ ਰੁ ਤੇਗ਼ ਕਰਨਿ ਜੈਕਾਰ । ਸੋ ਗੁਰ ਘਰ 
ਮਹਿ ਭਈ ਉਦਾਰਾਂ । ਜਿਹ ਪਿਖਿ ਬਿਸਮ ਰਹਜੋ ਜਗ ਸਾਰਾ॥ ੧੮॥ ਇਕ 
ਦਿਲ ਸਤਿਗੁਰ ਚਢੇ ਸ਼ਿਕਾਰ । ਭਏ ਸੈਗ ਤਬਿ ਸੁਭਣ ਹਜ਼ਾਰਬਿਧੀਆ; 
ਜੇਠ ਸਾਹਿਬ ਭਾਨਾ । ਸਾਧੂ ਪੈਂਦੇਖਾਨ ਪਯਾਨਾ ॥੧੯ ॥ ਇੱਤਕਾਦਿਕ 
ਸਭਿ ਗੁਰ ਕੋ ਸੈਗ । ਚਲੇ ਕੁਦਾਵਤਿ ਚਪਲ ਤੁਹੰਗ ।ਪ੍ਰਾਤਿ ਹੁਤੀ ਬਿਚਰੇ 
ਉਢਿਯਾਨ । ਜਥਿ ਲੋ ਘਾਮ ਨ ਭਯੋ ਮਹਾਨ ॥ ੨੦ ॥ ਹਨੇ ਸਸੇ ਸੂਕਰ 
ਉਠਿਵਾਏ।ਗਾਮ ਵਡਲੀ ਕੋ ਚਲਿ ਆਏ।ਜਾਨਿ ਤਪਤ ਕੌ ਉਤਰ ਪਰੇ ਹੈਂ। 
ਨਾਨਾ ਭਾਂਡਿ ਅਹਾਰ ਕਰੇ ਹੈ' ॥ ੨੧॥ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਗੋਵਿੰਦ ਜਨਮ ਸਥਾਨ। 
ਜਿਸ ਦੇਖਨਿ ਤੇ ਪੁੰਨ ਮਹਾਨਗਏ ਸਕਲ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਬੇ । ਬੈਦਨ 
ਕਰਹਿ ਭਾਉ ਵਡ ਧਰਿਬੇ ॥ ੨੨ ॥ ਭਾਨਾ, ਸਾਧੂ ਆਦਿਕ ਜਾਇ । ਭਈ 
ਭੀਰ ਪਿਖਿ ਆਨੰਦ ਪਾਇ । ਸਭਿਨਿ ਸੁਨਾਇ ਗੁਰੂ ਬਿ ਕਹੇ/ਇਹ ਠਾਂ 
ਜਨਮ ਸੁ ਖੇਲਤਿ ਰਹੇ ॥ ੨੩ ॥ ਰਿੰਘਮਾਣ ਹੁਇ ਅਜਰ ਬਿਹਾਰੇ" । ਸਨੇ 
ਸਨ ਚਲਿ ਪਗ ਬਲ ਧਾਰੇ! । ਸੁਨਿ ਭਾਨੋ ਕਰ ਜੋਰਿ ਬਖਾਨਾ । “ਜਿਮ 
ਬ੍ਰਿਜ ਬਿਰਰੇ ਪਾਵਨ ਥਾਨ' ॥੨੪॥ ਤਥ' ਕੂਮਿਕ' ਇਹੀ ਸੁਹਾਵੈਦਰਸ਼ਨ 
ਤੇ ਅਘ ਓਘ ਨਸਾਵੈ” । ਤਹਾਂ ਟਿਕੇ ਕੀਨਸਿ ਬਿਸਰਾਮੂ । ਜਿ ਦਿਨ 
ਰਹਜਯੋ ਸਵਾ ਇਕ ਜਾਮੂ ॥ ੨੫ ॥ ਕੂਪ ਛਿਹਰਠੇ ਕੋ ਚਲਿ ਗਏ । ਭੈਗ 
ਪਾਨ ਕਰਿ ਸੋਚਨ ਕਿਏ । ਅਧਿਕ ਘਾਮ ਤੇ ਕਰਹਿ ਸ਼ਨਾਨ । ਜਲ 
ਸਰੀਰ ਪਰ ਪਾਇ ਮਹਾਨ ॥ ੨੬ ॥ ਨਿਰਮਲ ਤੇ ਬਹੁ ਸੀਤਲ ਭਏ।ਮਨ 
ਭਾਵਤਿ ਜਲ ਉਪਰ ਪਏ । ਬਸਤ ਸ਼ਸਤੁ ਪਹਿਰਤਿ ਸਵਧਾਨ । ਸ਼ੋਭਤਿ 
ਵੋਕੜੇ ਵਿੱਚ ਰਿੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ । 

ਵਂਪ੪-ਅਚ ਸਖਾ ਸਭਿ । ਰੈਗ ਪੀਣਾ ਅਸੀ ਪਿੱਛੇ ਦੋਸ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਤਦੋਂ 
ਨਹੀਂ ਸੀ ਟੁਰਿਆ । ਦੇਖੋ ਰਾਸ ੪ ਅੰਜੂ ੩੪ ਅੰਕ ੧੧ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਟੂਕ । 



ਸਰੀ ਗੁਰ ਪੁਤਾਪ ਗੂਰਜ । _( ੩੦੯੬) ਰਾਜ ੭ । ਐਊ੧6. 

ਸੁੰਭਟਨ ਸਾਂਬ ਮਹਾਨ ॥ ੨੭ ॥ ਇਕ ਰਾਹਕ" ਸਿ ਕਰਿ ਤਬਿ ਆਯੋ 

ਹਾਥ ਜੋਰਿ ਕਰਿ ਬਾਕ ਸਨਾਯੋ। “ਮਹਾਂਰਾਜ ! ਇਕ ਸੁਕਰ” ਭਾਰਾਂ । 

ਕਰਹਿ ਸਦਾ ਕ੍ਰਿਖਿ ਬਿੰਦ ਉਜਾਰਾ॥੨੦॥ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਗੋਵਿੰਦ ਸੁਨਤਿ ਅਨੰਵੇ। 
ਚਢੇ ਤੁਰੈਗਮ ਬਲੀ ਬਿਲੌਦੇ । ਜਾਹਕ ਆਗੈ ਕੀਨਿ ਪਯਾਨੇ । ਸੁਭਟ 
ਪਿਛਾਰੀ ਚਵਿ ਪ੍ਰਸਬਾਨੇ ॥੨੯॥ ਝਾਰ ਤਰੇ ਬਿਰ ਜਾਇ ਨਿਹਾਰਾ। ਸੁਨਤਿ 
ਸ਼ਬਦੈ ਸ਼ੁਕਰ ਭਭਕਾਰਾਂ । ਨਿਕਸਿ ਵਹਿਰ ਕੋ ਭਾਂਜਯੋ ਘਨੋ । ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ- 

ਗੋਵਿੰਦ ਮਘਵਾ$ ਮਨੋ॥੩੦॥ਗੁਸਜੋ ਚੈਦ ਕੌ ਦੌਰਜੋ ਗਾਹੂ। ਚਹਤਿ 'ਛੁਰਾਇ 
ਨ ਛੋਰਹਿ ਤਾਹੁ । ਤਬਿ ਸਤਿਗੁਰ ਪੈਂਦ/“ ਲ ਲਲਕਾਰਾਂ । ਜਾਨ ਨ ਪਾਵੈ 
ਸ਼ੂਕਰ ਭਾਬਾ? ॥੩੧॥ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਕਰਜੋ ਤੁਰੈਗਮ ਧੀਰਾ । ਬੇਗ ਕਰਯੋ ਪੈਂਦੇ 

ਬਰ ਬੀਰਾ । ਕੇਤਿਕ ਦੂਰ ਪਿਛਾਰੀ ਗਯੋ । ਕਰੇ ਲੋਰ ਸ਼ੂਕਰ ਬਿਰ ਭਯੋ ॥ 

੩੨॥ ਤੋਮਰ ਹਿਤ ਮਾਰਨ ਸੈਭਾਰਾ , ਰਿਸਯੋ ਕੋਲ” ਅਰ ਰਹਜੋ ਜੁੜਾਰਾਂ। 

ਘੁਰ ਘੂਰ ਕਰਤਿ ਸ਼ਮੁਖ ਕੋ ਆਯੋ। ਲਗਜੋ ਨ ਪੈਂਦ” ਪ੍ਰਹਾਰ ਚਲਾਯੋ॥ 

੩੩॥ ਹਯ ਕੇ ਕਰੀ ਚੋਟ ਤਤਕਾਲ।। ਘਾਇਲ ਹ੍ ਨਹਿੰ ਗਯੋ ਸੈਭਾਣਨ। 
ਬਿਖਮ ਭੂਮਿਕਾ ਮਹਿੰ"ਤਬਿ ਘੋਰਾ । ਡਰ ਪਥਕਨੋਪਿਖਿ ਸ਼ੂਕਰ ਘੋਰਾ” 
॥ ੩੪ ॥ ਗਿਰਜੋ ਪੈਂਦਖਾਂ ਨਹਿਨ ਸੈਭਾਰਜੋ । ਗੁਰ ਧਵਾਇ ਹਯ, ਜਬਹਿ 
ਨਿਹਾਰਜੋ । ਖੜਗ ਨਿਕਾਸੇ ਜੁਬਿ ਨਿਯਰਾਵਾ । ਰੁਪਜੋ ਕੋਲ ਸਨਮੁਖ ਹੀ 

ਆਵਾ ॥੩੫॥ ਖਰੀ ਦੂਰ ਸਭਿ ਚਮੂੰ ਨਿਹਾਰੈ । ਗੁਰੂ ਬਿਨਾਂ ਅਬਿ ਕੋ ਨਹਿੰ 

ਮਾਰੇ । ਅਤਿਸ਼ੇ ਨਿਕਟਿ ਆਇ ਜਬਿ ਗਯੋ। ਹਤਨ ਪ੍ਰਹਾਰ ਤੁਹੰਗ ਕੋਭਯੋ 
॥ ੩੬॥ ਇਕ ਰਕਾਬ ਕੇ ਹੁਇ ਕਰਿ ਭਾਰ । ਸਤਿਗੁਰ ਕੀਨਸਿ ਖੜਗ 

ਪ੍ਰਹਾਰ । ਲਗਜੋ ਪ੍ਰਿਸ਼ ਮਹਿੰ ਭਯੋ ਦੁਖੰਡ" । ਕਿਮ ਅਟਕਹਿ ਬਲਿ ਤੇਗ 

ਪ੍ਰਚੰਡ ॥ ੩੭ ॥ ਸਾਂਧੁ ਭਾਨਾ ਤਤਛਿਨ ਆਏ । ਮਾਸਲ'£ ਬਲੀ ਕੌਲ 

ਦਿਖਰਾਏ"'।ਨਿਕਸਿ ਬਦਨ ਤੇ ਅਗਨਿ ਸਰੀਖਾ'4ਗੁਰੂ ਅਰ ਇਕ ਭਾਨੇ 

ਕਹੁ ਦੀਖਾ॥੩੮॥ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਗੋਵਿੰਦ ਕੇ ਪਦ ਬੈਦੇ । ਚਲ੍ਯੋ ਚਹਤਿ ਚਿਤ 
੧ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ। ₹ਸੂਰ । <ਦਿੱਦਰ । ?ਵੈਦਮਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਸਕੇ ਗ੍ਰਸਕੇ ਰਾਜੂ ਜਿਵੇਂ ਦੋੜਿਆ ਸੀ ( ਤਿਵੇਂ 
ਰਾਦੂ ਰੂਪ ਸੂਰ ਦੌੜਿਆ ) । ਪਾਂਦੇ ਨੂੰ । ੧ ਘੋੜਾ ) ਕਾਹਲਾ ਕੀਤਾ ਪੈਂਦੇ: ਨੇ । “ਸੂਰਮਾ 

( ਪੈਂਦਾ ) ਅੜ ਰਹਿਆ । "ਪੈਂਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਲਗਾ । ੧(ਸ੍ਰਰ ਨੇ) ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਚੋਟ ਕੀਤੀ । “?ਐਖੋ ਸ਼ਾਂ 

ਵਿਚ । ""ਡਰਕੇ ਤ੍ਰਬਕਿਆਂ । "ਭਿਆਨਕ । "ਦੇ ਟੋਟੇ । "“ਮਾਸਲ=ਮਾਸ ਵਾਲਾ ਡਾਫ 
ਮੋਦੀ । "ਵਬਿਓ ਨੇ। "(ਸੂਰ ਦੇ) ਮੂੰਹ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਅੱਗ ਵਰਗਾ (ਵਜੂਦ) ਨਿਕਲਿਆ । 

ਪਾ:--ਸਹ ਸੇ । 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ। ____( ੩੦੯੭) ਰਾਸਿ ੭। ਅੰਸੂ੧ਕ, 
ਅਧਿਕ ਅਨੰਦੇ । ਬੂਝਯੋ ਭਾਨੋਂ ਸਾਹਿਬ ਤਬੈ//ਅਹੈ' ਕੌਨ?; ਮੁਹਿ ਕੌ ਕਹ 
ਸਬੈ”॥ ੩੯ ॥ ਸੁਨਿ ਤਿਨ ਅਪਨਿ ਪ੍ਰਸੈਗ ਸਨਾਯੋ। ਜਿਸ ਤੇ ਕੋਲ ਜਨਮ 
ਕੌ ਪਾਯੋ “ਸ਼ੀ ਅਰਜਨ ਕੋ ਮੈਂ ਸਿਖ ਭਾਰੀ।ਮਾਤ ਰੀਗ ਜਬਿ ਬੀੜ ਪਧਾਰੀ 
॥ ੪੦ ॥ ਗਯੋ ਬਤਾਵਤਿ ਆਗੇ ਤਹਾਂ । ਬਿਧ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਬੈਠੇ ਜਹਾਂ। 
ਪਿਖਿ ਸਯੈਦਨ ਕੋ ਗਿਰਾ ਉਚਾਰੀ।-ਗੁਰ ਘਰ ਨੇ ਭਾਜੜ ਕਿਤ ਧਾਂਰੀ?= 
॥੪੧॥ ਸੁਨਿ ਮੈ ਕੋਪ ਕੀਨਿ ਲਖਿ ਬੈਠਾ" । ਜਾਨਿ ਅਜੋਗ ਨਾਕ ਮੈਂ 
ਐੱਠਾ।-ਰਾਹਕ!ਤੂੰ ਗਵਾਰਹੀ ਰਹਨੋ। ਗੁਰ ਘਰਨੀਕਹੁਸਮੁਝਿਨ ਕਹਯੋ॥ 
੪੨॥ ਨਹੀਂ ਸੁਭਾਵ ਜਾਤਿ ਕੋ ਜਾਵੈ। ਉਚਿਤ ਨ ਜਾਨੈ, ਤਉ ਅਨਾਵੈ-1 
ਪਿਖਿ ਮਮ ਕੌਪ ਸ੍ਰਾਪ ਤਬਿ ਦੀਨਾ ।-ਧਰਹੁ ਨੀਚ ਸ਼ੂਕਰ ਤਨ ਪੀਨ।5-॥ 
੪੩॥ ਸਨਿ ਮੈਂ' ਸਰਾਪ ਰਿਦੇ ਪਛੁਤਾਏ।-ਬ੍ਰਿਧ ਕੋ ਬਾਕ ਸਾਚ ਹੁਇ ਜਾਏ-1 
ਹੋਇ ਦੀਨ ਮੈ' ਬੂਝ ਵੇਰਾ-ਸਾਪ ਅੰਤ ਕਬਿ ਹੁਇ ਹੈ ਮੇਰ?-॥੪੪॥ਮਮ 
ਬਿਨਤੀ ਸੁਨਿ ਕਰੁਨਾ ਧਰੀ । ਸਰਾਪ ਅੰਤ ਭਾਖਜੋ ਤਿਸ ਘਰੀ।-ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ 
ਅਰਜਨ ਕੇ ਹੁਇ ਨੰਦ । ਆਯੁਧ ਧਾਰਠਿ ਬਿਖੇ ਬਿਲੰਦ ॥ ੪੫ ॥ ਕਰੜਿ 
ਅਥੇਰ ਤੋਹਿ ਕਹੁ ਮਾਰੇਂ । ਤਨ ਬਿਰਾਹ ਤੇ" ਤਬਹਿ ਉਧਾਰੈਂ-।ਤਬਿ ਕੋ ਮੈ 
ਸ਼ੁਕਰ ਤਨ ਪਾਇ । ਬਿਚਰਤਿ ਰਹੋ ਵਡਾਲੀ ਬਾਇ॥੪੬॥ ਅਬਿ ਸਤਿ- 
ਗੁਰ ਨੇ ਆਨਿ ਉਧਾਰਾ" । ਖਿਲਤਿ ਅਖੇਰ ਮੋਹਿ ਕੋ ਮਾਰਾ? । ਇਮ ਕਹਿ 
ਪਰਮ ਗਤੀ ਕਹੁ ਗਯੋ । ਭਾਨਾ ਸਾਧੂ ਸੁਨਿ ਬਿਸਮਯੋ ॥ ੪੭ ॥ ਤਹਾਂ 
ਦਮਦਮਾ ਕੁਛ ਬਨਿਵਾਇ” । ਬੈਠੇ ਪੈਂਦਾ ਲੀਨਿ ਬੁਲਾਇ। ਬੂਝੀ ਕੁਸ਼ਲ 
ਕੀਨਿ ਸਨਮਾਨਾਂ । ਕਿਤਿਕ ਦੇਰ ਮਹਿ ਕੀਨਿ ਪਯਾਨਾ।੪੮॥ਭਾਨੇ ਸਾਥ 
ਕਬਤਿ ਗਬ ਆਏ । “ਜੋ ਸਿਖ ਬ੍ਰਿਧ ਕੀ ਨਿੰਦ ਅਲਾਏ । ਸੁਨਿ ਕੈ ਸਾਂ੫ 
ਸਭਿਨਿ ਦੁਖ ਮਾਨਾਂ । ਸੋ ਤਨ ਧਰਿ ਮ੍ਰਿਗ ਪੰਛੀ ਨਾਨਾ ॥੪੯ ॥ ਹਿਤ 
ਅਖੇਰ ਕੇ ਤਿਨਹਿੰ ਸੈਘਾਰੋਂ । ਅਘ ਮਿਟਾਇ ਕਰਿ ਸਿੱਖ ਉਧਾਰੋਂ”।ਇਮ 
ਕਹਿ ਸੁਧਾ ਸਰੋਵਰ ਆਏ । ਬੈਠਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਛਬਿ ਪਾਏ ॥ ੫੦ ॥ 
ਇਡਿ ਬਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਹ੍ਿੰਖੇ ਸਪਤਮ ਰਾਸੇ “ਅਖੋਰ ਪ੍ਰਸੈਗ' ਬਰਨਨੇ ਨਾਮ ਦਸਮੇ ਅੰਸੂ ॥ ੧੦ ॥ 

੧੧-| ਸ਼ਿਕਾਰ । ਬਾਸਰਕੇ ਤੇ ਬੀੜ ਦਰਸ਼ਨ ] । 
ਦੋਹਰਾ ॥ ਇਸ ਬਿਧਿ ਹਰਿਗੋਵਿੰਦ ਗਰ ਕਰਤਿ ਬਿਲਾਸ ਉਲਾਸਦਾਸਨਿ 
“(ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਜੀ ਨੂੰ) ਬੈਠਾ ਦੇਖਕੇ । ₹ਨੌਂਕ ਵਣਿਆ (ਤੇ ਸੇ ਅਮਖਆ)। ਸੋਟਾ ਤਨ । 
€ਸੂਰ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ । “ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ । ਝਆਨੰਦ ਨਾਲ । “ਇਥੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਮਦਮਾ 
ਸੀ ਹੁਣ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਬਣ ਗਿਆਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾਮ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਹੈ । 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ । ੧ ੩੪੬੮ ) ਗਾਸਿ ੭ । ਅੱਸੂ ੧੧. 

ਕੇ ਹਰਿ ਤ੍ਰਾਸ ਕੌ ਦੇ ਆਪਨਿ ਭਰਵਾਸ ॥ ੧॥ ਚੌਪਈ ॥ ਏਕ ਦਿਵਸ 

ਸ਼ੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੋ।ਤਟ ਪਰ ਬੈਠੇ ਮੱਜਨ ਕਰਿ ਕੇ । ਦੁਖਤੈਜਨਿ ਬਦਰੀ 
ਅਸਥਾਨ । ਸਭਟ ਮਸੈਦ ਸਿੱਖ ਤਹਿ ਆਨਿ ॥ ੨ ॥ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਚਹੁੰ 

ਗਿਰਦ ਸੁਹਾਏ । ਜਥਾ ਚੈਦ ਪਰਵਾਰਨਿ ਪਾਏ" । ਦੁਖ ਭੈਜਨਿ ਕੋ ਸਕਲ 
ਪ੍ਰਸੰਗ । ਭਾਨਾ ਬੂਝੜਿ ਭਾ ਗੁਰੁ ਸੈਗ ॥ ੩॥ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਤਬਹਿ 
ਬਖਾਨਾਂ । “ਇਸ ਬਦਰੀ ਤੇ ਤੀਰਥ ਜਾਨਾ।ਕੁਛ ਦੌਥੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਰਿ ਗਏ। 
ਸ਼ ਗੁਰੁ ਪੰਚਮ ਖੋਜਤਿ ਭਏ ॥ ੪ ॥ ਰਾਜ ਸੁਤਾ ਕੁਸ਼ਟੀ ਪੜਿ ਧਰਜੋ । 
ਆਪਿ ਜਾਇ ਕਿਤ ਮਾਂਗਨਿ ਕਰਜੋ।ਬਾਇਸ ਕੌ ਪਿਖਿਕੁ ਸ਼ਟੀ ਗਿਰਜੋਜਲ 
ਮੱਜਨ ਤੇ ਭਾ ਤਨ ਹਰਯੋ॥੫॥ ਆਇ ਪਿਖ੍ਯੋ ੫ਰਤੀਤ ਨ ਧਰੈ।-ਅਪਰ 
ਪੁਰਖ ਇਹ-ਸ਼ੈਕਾਂ ਕਰੈ । ਸ਼ੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨਿਕਟਿ ਸਿਧਾਰੀ । ਸਗਰੀ 
ਗਾਥਾ ਦੁਹਿਨਿ ਉਚਾਰੀ ॥ ੬॥ ਸੁਨਿ ਪ੍ਰਸੈਨ ਹਇ ਗੁਰ ਤਬਿ ਕਹਾਂ। 

ਤੇਰੋ ਪਤਿ ਇਹੁ ਕੁਸ਼ਟੀ ਅਹਾ । ਚਲਿ ਹਮ ਕੌ ਸੋ ਥਾਨ ਦਿਖਾਵਹੁ/ਮਨ 
ਬੱਛਿਤਿ ਬਰ ਹਮ ਤੇ ਪਾਵਹੁ-॥ ੭॥ ਆਇ ਸੈਗ ਲੋ ਗੁਰੁ ਕੋ ਇਹਾਂ । 
ਕਰਯੋ ਬਿਲੋਕਨ ਤੀਰਥ ਮਹਾਂ । ਬਦਰੀ ਕੋ ਦੁਖਤੰਜਨਿ ਨਾਮ । ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ 
ਪਿਤ ਰਾਖਜੋ ਅਭਿਰਾਮਾਂ ॥ ੮ ॥ ਕਰਿਵਾਈ ਪਾਕੀ ਸੰਪਾਨ” । ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ- 
ਮੰਦਿਰ ਬੀਚ ਮਹਾਂਨ । ਕੁਸ਼ਟਿ ੜ੍ਰਿਯਾ ਨੇ ਜਾਚਜੋ ਬਰ ਕੋ-ਪ੍ਰਭੁ ਜੀ[ਦਿਹੁ 
ਸਮਾਜ ਸਭਿ ਘਰ ਕੋ--॥੯॥ਤਬਿ ਸਤਿਗੁਰ ੜ੍ਰਿ ਪਿਤਾ ਬੁਲਾਯੋਪੈਟੀਊ 
ਪੁਰਿ ਜਿਨ ਰਾਜ ਕਮਾਯੋ । ਨਿਕਟਿ ਬਿਠਾਇ ਪ੍ਰਸੈਗ ਸੁਨਾਵ।-੫ਤਿਬ੍ਰਤ 

ਤੋਰੀ ਸੁਤਾ ਕਮਾਵਾ ॥ ੧੦ ॥ ਪਤਿ ਕੁਸ਼ਟੀ ਕੇ ਰਹਿ ਕਰਿ ਸੈਗ । ਅੰਬਿ 

ਇਹ ਭਯੋ ਰੋਗ ਬਿਨ ਅੰਗ। ਤੂੰ ਸੁਤ ਹੀਨ; ਸੁਤਾ ਸੁਤ ਜਾਨ” । ਦੇਹੁ 
ਰਾਜ ਅਬਿ, ਬਿਨਸਹਿ ਪਾਨ ॥ ੧੧ ॥ ਭਯੋ ਬ੍ਰਿਧ ਤਵ ਬੈਸ ਬਿਹਾਈ।ਲੇ 
ਗਮਨਹੁ ਅਬਿ ਸੈਗ ਜਵਾਈ-। ਗੁਰ ਬਚ ਮਾਨਜੋ, ਮਿਤ ਢਿਗ ਜਾਨੀ । 
ਦੇਤਿ ਭਯੋ ਅਪਨੀ ਰੰਜਧਾਨੀ ॥ ੧੨॥ ਯਾਂਤੇ ਭਾਨਾ ! ਸੁਨਿ ਦੈ ਕਾਨ । 

ਮਹਿਮਾ ਮਹਾਂ ਸੁਧਾਸਰ ਜਾਨਿ । ਰੰਗ ਜਸਨ ਸਰਸੁਤਿ£ ਕੁਰਖੇਤ । 
ਜਿਵੇਂ ਚੈਦ ਨੂੰ ਪਰਵਾਰ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਤਨਵਾਂ ਨਿਰੋਯ । ਦੋਇਹ ਓਪਰਾ ਆਦਮੀ ਹੈ । 
$ਧੌੜੀਆਂ । “ਪੁੱਤਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਪੁੱਤ੍ਰ ਜਾਣ । #ਸਰਸੂਤੀ । %ਇਹ ਪ੍ਰਸੈਗ ਪਿਛੇ ਰਾਂਸ ੩ ਐਸੂ 
੩੭, ੩੮੦ ੩੯ ਵਿਚ ਆ ਚੁਕਾ ਹੈ। 1ਪੌਂਟੀ ਮਾਬੇ ਵਿਚ ਹੈ । ਪਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਇਸਦਾ 
ਨਾਮ “ਚੀਨਾ ਪਤੀ” ਸੀ; ਜਿਸ ਤੋਂ ਹੁਣ “ਪੱਟੀ” ਮੜ੍ਹ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ । ਯਰਗਮਾਲ ਵਿਚ 
ਆਂਦਾ ਚੀਨੀ ਸ਼ਾਹਜ਼ਾਦਾ ਏਥੇ ਰਖਿਆ ਗਿਆਂ ਸੀ । 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੩੦੯੯) ਰਾਸਿ ੭ । ਅੰਸੂ ੧੧, 

ਕਾਂਸ਼ੀ, ਅਰੁ ਪਰਯਾਗ ਸਮੇਤ ॥੧੩॥ ਨਈਮਖਾਰ', ਬ੍ਰਿੰਦਾਬਨ, ਮਥਰ। 
ਦ੍ਰਾਰਾਵਤੀ', ਰਾਮਪੁਰਿ, ਸੁਥਰ/'। ਗਯਾ, ਗੋਮਤੀ, ਨਦਿ ਗੋਦਾਵਰਿ । 
ਅਪਰ ਨਰਮਦਾ”, ਮਾਨਸਰੋਵਰ ॥ ੧੪ ।। ਪੁਰੀ ਅਯੁੱਧਜਾ; ਅਰੁ ਕੇਦਾਰ। 
ਪੁਸ਼ਕਰ ਦੇਵ ਸਥਾਨ ਉਦਾਰ । ਨਦੀ ਗੈਡਕਾ ਬਰ ਗਿਰ ਨੀਲਾ । ਬਲ 
ਰਿਖਿ ਸਿੱਧਨਿ ਜਹਿਂ ਚਚਿ ਲੀਲਾ ॥ ੧੫॥ ਰਿਖੀਕੇਸ਼, ਆਵੈਤਿ,ਕਟਾਖ'। 
ਤੀਰਥ ਅਨਗਨ ਜੇ ਅਭਿਲਾਖ£ । ਕਲਿ ਮਹਿ ਇਨ ਕਹੁ ਮਹਾਂ ਪ੍ਰਤਾਪ 
ਇਹਾਂ ਆਨਿ ਸਭਿ ਖੋਵੈ ਪਾ੫॥ ੧੬ ॥ ਨਹੀਂ ਸੁਧਾਸਰ ਕੈ ਸਮ ਕੋਇ। 
ਭਜਨ ਅਖੰਡ ਪ੍ਕੂ ਕੋ ਹੋਇ। ਸਰਬ ਕਾਮਨਾ ਪੁਰਵਹਿੰ ਮਨ ਕੀ । ਜੇ 
ਮੱਜਹਿੰ ਕਰਿ ਸੁਚਤਾ ਤਨ ਕੀ? ॥੧੭॥ ਬਹੁ ਮਹਿਮਾ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੇ ਕਹਿ ਕੈ। 
ਚਲੇ ਕਰਤਿ ਪ੍ਰ ਦਛਨਾ ਚਹਿ ਕੈ । ਤਖਤ ਅਕਾਲ ਬੈਠ ਮਨ ਭਾਏ । 
ਮੰਦਿਰ ਬਿਖੋ ਬਹੁਰ ਗੁਰੁ ਆਏ ॥ ੧੮ ॥ ਏਕ ਦਿਵਸ ਪਾਵਸ ਕੇ ਮਾਂਹੀ। 
ਛਾਇ ਗਗਨ ਘਨ, ਘਾਮ ਸੁ ਨਾਂਹੀ`। ਹੋੜਿ ਸਕਾਰ£ ਸ਼ਿਕਾਰ ਪਯਾਨੇ । 
ਜਿਤ ਬਾਸਰਕੋਂ ਰਮ ਸਥਾਨੇ॥ ੧੯ ॥ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਕੋ ਬਾਨਾਂ। 
ਕਰਿ ਦਰਸ਼ਨ ਕੌ ਬੰਦਨ ਠਾਨਾ । ਸੈਗ ਸੁਭਟ ਸਾਧੂ ਅਰੁ ਭਾਨਾ । ਕਰਿ 
ਬੈਦਨ ਕੋ ਬਾਕ ਬਖਾਨਾਂ ॥ ੨੦ ॥ ਪ੍ਰਭੁ ਜੀ!ਇਹੁ ਸਥਾਨ ਕਿਸ ਕੇਰਾਊ। 
ਭਾਉ ਨੰਮ੍ਰਤਾ ਧਰਿ ਤੁਮ ਹੇਰਾ?” । ਸੁਨਿ ਸਤਿਗੁਰ ਸਭਿ ਕਥਾ ਸੁਨਾਈ। 
ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਅਮਰ ਛਪ ਦਸ ਥਾਈਂ ॥ ੨੧ ॥ ਬ੍ਰਿਧ ਸਾਹਿਬ ਤਬਿ ਆਇ 
ਨਿਕਾਰੇ” । ਸੁਨਿ ਕਰਿ ਗਾਬ ਅਨੰਦਤਿ ਸਾਰੇਕਿਤਿਕ ਸਮੈਂ ਤਹਿ ਬੈਠਨ 
ਕਰਿ ਕੈ । ਗਮਨੇ ਪੁਨ ਤੁਰੇਗ ਪਰ ਚਰਿ ਕੈ ॥ ੨੨॥ ਮੰਦ ਮੰਦ ਮਾਰਗ 
ਮਹਿ ਜਾਤੇ । ਭਾਨੋ ਸੈਗ ਕਰਤਿ ਸਭਿ ਬਾਤੇ' । ਬਰੇ ਬੀਰ ਮਹਿ ਬੀਰਨ 
ਬੀਰ"” । ਲ੍ਰਿਧ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਥਲ ਕੋ ਤੀਰ॥ ੨੩ ॥ ਪਾਸ ਚਲਤਿ ਗੁਰ 
ਕੇ; ਗੁਰਦਾਸ । ਤਿਸ ਦਿਸ਼ਿ ਦੇਖਿ ਕਹਜੋ ਸੁਖਰਾਂਸ । “ਬ੍ਰਿਧ ਸਾਹਿਬ ਕੋ 
ਬਸਨ ਸਥਾਨ।ਹੁਤੋ ਕਹਾਂ?ਤਿਹ ਕਰਹੁ ੫ਛਾਨ॥ ੨੪ ॥ਚਿਰ ਲਗਿ ਸੈਗ 
”ਸੀਤਾਪੁਰ ਜ਼ਿਲੋ ਦੇ ਵਿਚ ਇਕ ਤੀਰਥ । “ਦੁਾਰਕਾ । “ਬਾਨੇਸਰ । “ਨਰਬਦਾ ਨਦੀ । 
“ਕਟਾਸ । $ਜੇ ਅਣਗਿਣਤ ਤੀਰਬ ਹਨ ( ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਤਸਰ ਦੀ )ਇੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹਨ । “ਇਕ 
ਦਿਨ ਬਰਖਾ ਰੁਤ ਵਿਖੇ । “ਅਕਾਸ਼ ਵਿਚ ਬੱਦਲ ਛਾਏ ਧੁੱਪ ( ਮੂਲੋ' ) ਨਹੀਂ ਸੀ । ੯ਸਵੇਰ 
ਹੁੰਦਿਆਂ । “ਬੀੜ ਵਿਚ ਵੜੇ ਬੀਰਾਂ ਦੇ ਬੀਰ ( ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਸਹਿਬ ਜੀ ) । 

#ਬਾਸ਼ਰ ਕੇ ਦ! ਪੂਸੰਗ ਪਿੱਛੇ ਰਾਸ ੧ ਐਸੂ ੩੫੭ ੩੬ ਵਿਚ ਆ ਦੁਕਾ ਹੈ । 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤ/ਪ ਸੂਰਜ ! ( ੩੧੦੦) ਰਾਸਿ  । ਅੰਸੂ ੧੧. 

ਰਹੇ ਤੁ ਦੋਉ । ਗੁਰ ਘਰ ਕੇ ਅੱਗ੍ਰੀ' ਸਿਖ ਜੋਉ? । ਸੁਨਤਿ ਚਲਜੋ ਗੁਰ 
ਦਾਸ ਅਗਾਰੀਂ । ਤਿਹ ਸਥਾਨ ਕੀ ਕੀਨਿ ਚਿਨਾਰੀ ॥ ੨੫॥ ਹਫਿ ਕਰਿ 
ਕਹਯੋ “ਆਪ ਇਤ ਆਵਹੁ । ਚਹਹੁ ਜੁ ਬਲ ਤਿਸ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਵਹਾ । 
'ਸਨਤਿ ਬਾਕ ਹਯ ਕੋ ਤਬਿ ਪਰਾ । ਤੁਰਤ ਪੁਨੀਤ ਥਾਨ ਕੋ ਹੇਰਾਂ ॥੨੬॥ 
ਬਿਧਿ ਸਮ ਜਾਨਿ ਕਰੀ ਤਬਿ ਸੈਦਨ । ਸਿਮਰਿ ਸਿਮਰਿ ਤਿਨ ਕੇ ਗੁਨ 
ਬ੍ਰਿੰਦਨ । ਭਾਨਾ ਭੂਰ ਭਾਵਨਾ ਕਰਿਕੈਨਮੋ ਕੀਨਿ ਕੂਤਲ ਸਿਰ ਧਰਿਕੈ॥ 
੨੭॥ ਅਪਰ ਸਰਬ ਹੀ ਬੈਦਨ ਠਾਨੈਂ।ਪਿਖਿ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਕ ਬਖਾਨੇਂ। 
ਮੰਜੀ ਸੁੰਦਰ ਇਹਾਂ ਬਨਾਵਹੁ । ਹੋਤਿ ਪ੍ਰਾਂਤ ਕੇ ਸਭਿ ਸੁਧਰਾਵਹੁ! ॥ ੨੮॥ 
ਆਇਸੁ ਦੀਨਸਿ ਕਰਨ ਅਹਾਰੂ। ਫਰਸ਼ ਕਰਾਇ ਬਿਰੇ ਥਲ ਚਾਰੂ । 
/ਬੀੜ ਭਯੋ ਗੁਰ ਕੌ ਕਿਸ ਭਸੰਤ?।ਭਾਨੇ ਬੁੜਨਿ ਕੀਨਿ ਬ੍ਰਿਤਾਂਤ ॥੨੯॥ 
ਤਬਿ ਸਤਿਗੁਰ ਸਭਿ ਗਾਬ ਸੁਨਾਈ/ਜੈਮਲ ਫੱਤੇ ਸ਼ਾਹ ਲਰਾਈ।ਚਲਿ 
ਅਕਬਰ ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਢਿਗ ਆਸੋਂ । ਮੰਹਮਾ ਜਾਨੀ ਸੀਸ ਨਿਵਾਯੋ ॥ ੩੦ ॥ 
ਇਹ ਸਭਿ ਅਰਪੇ ਗ੍ਰਾਮ ਅਕੋਗ ਕਹਿ ਬਹੁ ਬਾਰ ਨਿਹੋਰਿ ਨਿਹੋਰਿ ਤਬਿ 
ਕੋਂ ਬੀੜ ਗੁਰੂ ਢਿਗ ਰਹਜੋ । ਬ੍ਰਿਧ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁ ਬਾਸਾ ਲਹਯੋ?॥ ੩੧॥ 
ਇੱਤਯਾਦਿਕ ਬਹੁ ਬਾਕ ਬਿਲਾਸ । ਕਰਤਿ ਰਹੇ ਮੁਖ ਕਮਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ । 
ਸੁੰਦਰ ਸੁਖਦ ਸਘਨ ਘਨ ਛਾਯਾ । ਸੀਤਲ ਸਮੈਂ ਸਭਿਨਿ ਮਨ ਭਾਯਾ ॥ 
੩੨॥ ਪੌਨ ਗੌਨ ਕੋ ਨਿਬਹਤਿ ਮੰਦ'ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਗੋਵਿੰਦ ਢਿਪਤਿ ਅਨੰਦ। 
ਢਹੁੰਦਿਸ਼ਿ ਮੈਂ ਹਰਿਆਵਲ ਦਿਖੀਅਤਿ। ਇੰਦ ਬਧੂ” ਬ੍ਰਿੰਦੈ' ਬਿਚ ਪਿਖੀ- 
ਅਤਿ ॥ ੩੩॥ ਜਨੁ ਅਵਿਨੀ ਮਨ ਆਨੰਦਪੋਈ“। ਨੀਲ ਓਵਨੀ ਲੀਨੀ 
ਸੋਈ । ਬਹੁਤ ਬਹਾਰ ਬਿਲੋਕਤਿ ਗੁਰੂ । ਇਤ ਉਤ ਬਿਚਰਤਿ ਜਨੁ 
ਅਰਿਰੂਹੂ“ । ॥ ੩੪ ॥ ਸ੍ਰਾਦ ਬਿਬਿਧ ਬਿਧਿ ਤਯਾਰ ਅਹਾਰਾਂ । ਸੁਪਨਿਕਾਰ 
ਪਰੋਸਯੋ ਥਾਰਾ । ਪਾਵਨ ਅਵਨੀ ਕੌ ਕਰਿ ਲਯਾਏ । ਚੰਦਨ ਚੌਂਕੀ ਗੁਰੂ 
ਸੁਹਾਏ॥ ੩੫ ॥ ਲੋ ਪਾਨੀ, ਜੁਗ ਪਾਨ ਪਖਾਰੇ। ਕਵਲ ਕਰੇ” ਮੁਖ ਕਵਲ 
ਸੁਧਾਹੇ । ਚਿਤ ਬਾਂਛਤਿ ਭੋਜਨ ਕੇ ਖਾਇ । “ਸਭਿ ਕੋ ਪਹੁੰਚਯੋਂ ਸੁਧਿ 

`ਮੁਬੀ । "ਜੈਮਲ ਵੱਤੋ ਤੇ ਸ਼ਾਹ (ਅਕਬਰ) ਦੀ । “ਹਵਾ ਦੀ ਚਾਲ_ਹੌਲੀ ਹੋਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ । 
“ਚੀਜ ਵਹੁਟੀਆਂ । “ਪ੍ਰੋਤੀ ਗਈ । $ਇਧਰ ਉਧਰ ਸ਼ੇਰ ਵਾਂਗ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹਨ । 

[ਅਰਿ“ ਰਲੂ=ਹਰਲ ਦਾ ਵੈਰੀ-ਸ਼ੇਰ] । ? ਚੁਲੇ ਕਰਕੇ । 
ਵਪ/=ਅੜਿ ਉਰ | 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੩੧੦੧) ਰਾਸਿ ੭। ਅਰੂ੧੨, 
ਮੰਗਵਾਇ॥੩੬॥ਤਬਿ ਦਾਂਸਨ ਪਰਯੈਕ ਡਸਾਵ।ਆਸਤਰਨ ਉੱਜਲ ਸੋਂ 
ਛਾਵਾਂ । ਤਿਸ ਪਰ ਪਉਵੇ ਹਿਤ ਬਿਸਰਾਮ । ਉਠੇ ਪੁਨਹਿ ਦਿਨ ਬਾਕੀ 
ਜਾਮ ॥ ੩੭ ॥ ਕਰਜੋ ਪਾਨ ਸੱਖਾ ਸੁਖਦਾਏਂ"' । ਸੁਚਤਾ ਕਰਿ ਸ਼ਨਾਨ 
ਹਰਖਾਂਏ । ਪਹਿਰੇ ਬਸਤ ਬਿਸਦ ਬਰ ਝੀਨੇ" । ਸ਼ਸਤ ਜਥੋਚਿਤ ਧਾਰਨ 
ਕੀਨੇ ॥ ੩੮॥ ਬਲ ਮੰਜੀ ਕੇ ਪੁਨ ਚਲਿ ਗਏ । ਪੁੰਨ ਥਾਨ ਇਹ” 
ਵਰਤ ਗਈ ਜੇ ਨਰ ਦਰਸਨ ਜੋਤ ਆਵੇ। ਕਯੋਂ ਨ ਕਾਮਨਾ ਮਨ 
ਕੀ ਪਾਵੈ ? ॥੩੯॥ ਸਮਾਂ ਪਾਇ ਮੇਲਾ ਲਗਿ ਜੋ ਹੈ। ਖਸ਼ਟਕੋਸ ਗੁਰ ਪੁਰ 
ਤੇ ਐਹੈ”।ਹਯ ਆਰੂਢਵ ਭਏ ਤਬਿਪ੍ਰੇਰਾ । ਹੇਰਤਿ ਖੇਲਿ ਅਖੇਰ ਘਨੇਰਾ॥ 
੪੦ ॥ ਸੁਧਾਸਰੋਵਰ ਕੋ ਚਲਿ ਆਏ । ਸੈਗ ਸਰਬ ਹੀ ਭਟ ਸਮਦਾਏ । 
ਤਖਤ ਅਕਾਲ ਸੁ ਲਗਜੋ ਦਿਵਾਨ । ਦੇਖਿ ਉਠੇ ਸਭਿ ਹਿਤ ਸਨਮਾਨ ॥ 
੪੧॥ ਬਦਨ ਕਰ ਬੈਠੇ ਤਿਹ ਸਮੇਂ । ਸੋਦਰ ਪਠਿ ਸਗਰੇ ਤਬਿ ਨਿਸੋ। 
ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਉਠਿ ਹਰਿਮੰਦਿਰ ਗਏ।ਕਰੀ ਪ੍ਰਦਛਨਾ ਬੈਦਤਿ ਭਏ॥੪੨॥ਪੁਨ 
ਨਿਜ ਮੰਦਿਰ ਗਏ ਗੁਸਾਈ' । ਸੁਪਤ ਜਥਾਸੁਖ ਰਾਡਿ ਬਿਤਾਈ । ਭਈ 
ਪ੍ਰਭਾਤਿ, ਕੀਨਿ ਤਨ ਮੱਜਨ । ਬੈਠੇ ਗੁਰ ਚਹੁੰਦਿਸ਼ਿ ਮਿਲ ਸੂਜਨ ॥੪੩॥ 
ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਿਖੇ ਸਪਤਮ ਰਾਸੇ 'ਅਖੇਰ ਪਰਸੇਗ' ਬਰਨਨੇ ਨਾਮ ਇਕਾਦਸ਼ਮੇ ਅੰਸੂ॥ ੧੧॥ 

੧੨. (ਸ਼ੀ ਚੌਲ੍ਹਾ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨ] । 
ਦੋਹਰਾ ॥ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇਤਿਕ ਦਿਵਸ ਬਿਤਾਇ । ਪਾਵਸ 
ਮਾਸ ਸੁ ਭਾਦਪਦ” ਆਵਤਿ ਭਾ ਸੁਖਦਾਇ॥ ੧॥ ਚੌਪਈ ॥ ਇਕ ਦਿਨ 
ਬੈਠੇ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਿਧਾਨਾ । ਬ੍ਰਿੰਦ ਮਸੈਦਨ ਸੈਗਿ ਬਖਾਨਾ। “ਲਿਖੋ ਹੁਕਮ ਨਾਮੇ 
ਸਭਿ ਥਾਨ । ਜਹਿੰ ਸਿਖ ਸੈਗਤਿ ਅਹੈ ਮਹਾਨ ॥ ੨॥ ਤੀਰਥ ਤਰਨ- 
ਤਾਰਨ ਚਲਿ ਆਵੈਂ । ਦਿਵਸ ਦਰਸ਼!ਕੇ"ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਵੈ' । ਕਰਹਿ 
ਸ਼ਨਾਨ ਲਹੇ' ਫਲ ਚਾਰ? । ਸੁਨਕੋ ਮਸੈਦਨ, ਲਿਖੇ ਸੁਧਾਰਿ ॥ ੩॥ 
ਭਾਦੋਂ ਵਦਿ ਦਸਮੀ ਜਥਿ ਆਈ । ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੁ ਤਯਾਰੀ ਕਰਿਵਾਈ/ਸਭਿ 
ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਥ ਭਾ ਤਯਾਰ। ਤੀਰਬ ਕਰਨਿ ਸ਼ਨਾਨ' ਉਦਾਰ ॥੪॥ ਚਢਿ 
ਦਮੋਦਗੇ ਸਯੋਦਨ ਮਾਂਹੀ । ਅਪਰ ਨਾਨਕੀ ਚਲੀ ਮ੍ਰਵਾਹੀ । ਸੁਨੁਖਾ 
ਖਮ ਕੁਇਰ ਚਵਢਿ ਡੋਰੇ । ਮੈਗੜਿ ਸੈਗ ਚਲੀ ਬਹੁ ਔਰੇ॥ ੫॥ ਗੂਰੁ ਗੁਰ 
੧੩ਕ । “ਛੇ ਕੋਹ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਐੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੀ ਤੋਂ (ਲੋਕ] ਆਯਾ ਕਰਨਗੇ। ਬੋਗਾਦੇਂ ਦਾ ਮਗੋਨਾ। 
੧ਅਮਾਵਸ ਦੇ ਦਿਨ । ੪ਦੇਖੇ ਰਾਸ ੪ ਅੱਸੂ ੪੪ ਅੰਕ ੧੧ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਟੂਕ । 

।ਪ/=ਪੂਰਬ ! 



ਸਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ । _ (੩੧੦੨) ਗਾਸਿ ੭। ਅੰਸੂ ੧੨, 

ਤਨ੍ਜਾ ਬੀਰੋ ਬਡਭਾਗਨ । ਮਾਤਾ ਸੈਗ ਚਢੀ ਹਰਖਤਿ ਮਨ । ਸ੍ਰੀ 

ਸਤਿਗੁਰ ਆਏ ਦਰਬਾਰ । ਕਰੀ ਪ੍ਰਦਛਨਾ ਬੈਦਨ ਧਾਰ ॥ ੬ ॥ ਸਗਰੇ 
ਸੈਗ ਵਹਿਰ ਤਬਿ ਆਇ । ਚਵਿ ਖਾਸੇ" ਪਰ ਗੁਰੁ ਸੁਹਾਇ । ਅਣੀਰਾਇ 

ਸ਼ੁਰਜਮਲ ਸੈਗ । ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਚਵੇ ਤੁਰੈਗ॥7॥ਸਮੋਦਨ ਪਰ ਗੁਰਦਾਸ 

ਚਵਢਾਏ।ਅਪਰ ਚਲੇ ਸਭਿ ਹਯ ਹਰਖਾਏ।ਬਡੀ ਭੀਰ ਮਾਰਗ ਮਹਿੰ ਚਾਲੇ 

ਸੁਭਟ ਮਮੈਦ ਲੀਏ ਗਨ ਨਾਲੇ ॥ ੮ ॥ ਡੇਢਕ ਜਾਮ ਬਿਖੈ ਚਲਿ ਗਏ । 

ਤੀਰਥ ਦਰਸ ਬਿਲੋਕਤਿ ਭਏ। ਪੂਰਬ ਦਿਸ਼ਿ ਕੋ ਕਰਯੋ ਨਿਵੇਸਉਤਰਜੋ 

ਆਨਿ ਕ੍ਟੈਬ ਅਸ਼ੋਸ਼॥੯॥ ਖਾਨ ਪਾਨ ਆਛੇ ਕਰਿਵਾਏ । ਕਰਤਿ 

ਬਿਲਾਸਨ ਦੋਸ ਬਿਤਾਏ । ਤੀਰਥ ਸ਼ੀ ਅਰਜਨ ਜਿਮ ਕਰਜੋ । ਸਰਬ 

ਪ੍ਸੈਗ ਸੁ ਗੁਰੂ ਉਚਰ੧ੋ॥੧੦॥ਭਾਨਾ ਆਦਿ ਸੁਨਤਿ ਹਰਿਖਾਏਤ੍ਰੋਦਸਮੀ 

ਚੋਦਸ਼ ਨਰ ਆਏ । ਧਰਹਿੰ ਅਕੌਰਨ ਬਦਨ ਠਾਨੇ' । ਉਤਰਹਿਂ ਤੀਰਥ 

ਤੀਰ ਸ਼ਨਾਨੈ' ॥ ੧੧ ॥ ਦਿਵਸ ਅਮੱਸਕਾਂ ਮੱਜਨ ਠਾਨਿ। ਗਮਨੇ ਸ਼੍ਰੀ 

ਅਰਜਨ ਕੇ ਥਾਨ । ਸਤਿਗੁਰ ਸਭਾ ਬਿਸਾਲ ਲਗਾਈ । ਸੈਗਤਿ ਆਇ 

ਆਇ ਸਮੁਦਾਈ ॥੧੨॥ ਅਧਿਕ ਤਿਹਾਵਲ ਕੌ ਬਰਤਾਵੈ। ਬਸੜ੍੍ ਦਰਬ 

ਕੀ ਭੇਟ ਚਢਾਵੈ । ਕਰਹਿ ਕਾਮਨਾਂ ਕੀ ਅਰਦਾਸ । ਪੁਰਵਹਿ ਸੀ ਸਭਿ- 

ਗੁਰ ਕੇ ਪਾਸਿ॥ ੧੩॥ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਗਿਰਾ ਬਖਾਨੀ । “ਮਹਿਮਾਂ 
ਤੀਰਥ ਪੁੰਨ ਮਹਾਨੀ । ਸਭਿਨਿ ਅਮਾਵਸ ਕਰਹਿ ਸ਼ਨਾਨ। ਸੁਤ ਆਦਿਕ 

ਫਲ ਲਹੈ ਮਹਾਨ ॥੧੪॥ ਭਾਦੋਂ ਦਰਸ” ਮਹਾਤਮ ਮਹਾਂ।ਕਰੰਹੈ ਸ਼ਨਾਨ 

ਆਨਿ ਜੇ ਇਹਾਂ । ਅਘ ਓਘਨ ਕੌ ਕਰਹਿ ਬਿਨਾਸ਼। ਬ੍ਰਿਮਲ ਹੋਹਿ 

ਪੁਰਵਹਿੰ ਸੰਭਿ ਆਸ ॥੧੫॥ ਦਿਵਸ ਆਜ ਕੇ ਪੂਰਨ ਮੇਲਾ । ਹੋਇ ਸਦਾ 
ਨਰ ਨਾਰਿ ਸਕੇਲਾ । ਆਧਿ ਨ ਬਜਾਧਿ ਉਪਾਧਿ ਨ ਬਜਾਪੈ । ਜੇ ਮੱਜਹਿੰ 

ਅਰੁ ਜਪੁਜੀ ਜਾਪੈਂ? ॥ ੧੬॥ ਸੁਨਿ ਅਨੰਦ ਸਭਿ ਕੇ ਮਨ ਹੋਵਾਂ । ਮਹਾਂ 

ਮਹਾਤਮ ਤੀਰਥ ਜੋਵਾ । ਤੀਨ ਦਿਵਸ ਸੈਗਤਿ ਰਹਿ ਪਾਸ । ਕਰਿ ਕਰਿ 

ਬੈਦਨ ਗਏ ਅਵਾਸ ॥੧੭॥ ਤਿਸ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਰਯੋ ਮੁਕਾਮੁ । ਬਚ 

ਗੁਰਦਾਸ ਭਨੇ ਅਭਿਰਾਮੂ । “ਦ੍ਰਾਦਸ਼ ਕੌਸਨ ਚੋਲਾ ਨਾਮ । ਸ਼੍ਰੀ ਅਅਜਨ 

ਥਲ ਹੈ ਤਿਸ ਗ੍ਰਾਮ॥ ੧੮॥ ਚਲਹੁ ਤਹਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿ ਲੀਜੈ । ਨਰ 

ਨਾਰਨਿ ਕਿਰਤਾਰਥ ਕੀਜੈ”। ਸੁਨਿ ਮਾਨੀ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਗੋਵਿੰਦ । ਚਢੇ ਪ੍ਰਾੜਿ 

੧ਪਾਲਕੀ । “ਭਾਦੋਂ ਦੀ ਮੱਸਿਆ ਦਾ । 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੩੧੦੩ ) ਰਾਸਿ 7 । ਅੰਸੂ ੧੨ 

ਸੈਗ ਸੈਨਾ ਬਿੰਦ ॥ ੧੯॥ ਸਗਲ ਕੁਟੈਬ ਲਿਏ ਨਿਜ ਸਾਬ।ਜਾਇ ਪਹੂਦੇ 
ਦੀਨਾਨਾਬ।ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਬਲ ਕੇ ਦਿਗ ੜੋਰਾ।ਕਰਿ ਬੈਠੇ ਤਹਿ ਦਰਸ਼ਨ 
ਹੇਰ ॥੨੦॥ ਤੀਰ ਤੀਰ ਜੇ ਗ੍ਰਾਮ ਬਸੈਤੇ।ਗਰ ਆਗਵਨ ਜਾਨਿ ਪਹੁੰਚੇਤੇ । 
ਲੈ ਲੈ ਦੁਗਧ ਦਧੀ ਸਮੁਦਾਏ।ਚਹੰਦਿਸ਼ਿ ਤੇ ਚੋਂ ਪਤਿ ਚਲਿ ਆਏ॥੨੧॥ 
ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਗੋਵਿੰਦ ਪਿਤਾ ਸਥਾਨ । ਕੀਨਿ ਪ੍ਵੱਛਨ ਬਦਨ ਠਾਨਿ । 
ਬੈਠਿ ਗਏ ਤਹਿ ਸਭਾ ਲਗਾਈ । ਸਿਖ ਸੈਗਭਿ ਪਹੁੰਚੇ ਸਭਿ ਆਈ॥੨੨॥ 
ਕਰ ਜੋਰਤਿ ਅਰ ਨਮੋ ਕਰੰਤੇ । ਰਸਦ ਅੰਨ ਕੌ ਗਨ ਅਰਪੰਤੇ । ਜਥਾਂ 
ਸ਼ਕਤਿ ਘ੍ਰਿਤ ਪੈ ਦਧਿ ਲਾਏ । ਚਹਤਿ ਸ੍ਰੋਯ ਕੌ ਆਨਿ ਚਢਾਏ॥੨੩॥ 
ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਸਦਰ ਹੋਤਿ । ਜਿਸ ਉਰ ਬਾਸੇ ਗਯਾਨ ਉਦੋਤਿ । ਮੇਲ 
ਸਕੇਲਨਿ ਅਤਿਸ਼ੈ ਹੋਵਾ । ਧਰਹਿ ਭਾਉ ਗੁਰੁ ਦਰਸ਼ਨ ਜੋਵਾ ॥ ੨੪ ॥ 
ਕਿਤਿਕ ਕਾਲ ਬੈਠੇ ਗੁਨਖਾਨੀ।ਭਾਨਾ ਪਿਖਿ ਸਥਾਨ ਕਹਿ ਬਾਨੀ/£ਕਿਸ 
ਕਾਰਨ ਕਰਿ ਗੁਰ ਇਤ ਆਏ । ਕੋ ਕਾਰਜ ਕੀਨਸਿ ਮਨ ਭਾਏ?॥੨੫॥ 
ਸੁਨਿ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇਖਯੋ ਗੁਰਦਾਸ । ਕਹਜੋ “ਹੁੜੋ ਇਹ ਪਿਤ ਕੇ ਪਾਸ 
ਗਾਬ ਤਬਿ ਕੀ ਸਗਰੀ ਜਾਨੈ । ਜਯੋ' ਆਏ ਅਰੁ ਗਦੇ ਬਖਾਨੋ? ॥੨੬॥ 
ਪਾਇ ਹੁਕਮ ਗੁਰੁ ਕੋ ਤਬਿ ਕਾਈ । ਸਭਿਨਿ ਬਿਥੈ ਸ਼ੁਭ ਕਥਾ ਸੁਨਾਈ। 
“ਸੁਨ ਭਾਨਾ ਸਾਹਿਬ! ਹਮ ਸੈਗ'।ਜਿਮ ਦੇਖਜੋ ਭਿਮ ਭਨੋ' ਪਰਸੈਗ ॥ ੨੭॥ 
ਜਬਿ ਪ੍ਰਿਥੀਏ ਬਹੁ ਬਾਦ ਉਠਾਯੋ । ਗਾਰ ਰਾਰ ਧਨ ਤੇ ਗਰਬਾਯੋ।ਸ਼ਾਂਤਿ 
ਰੂਪ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ । ਸਹੀ ਨ ਕਲਹਾ ਕਰੀ ਅਤੇਵ” ॥ ੨੮ ॥ ਨਿਕਲੇ 
ਵਹਿਰ ਸੁ ਆਇ ਸਿ੍ਹਾਲੀ । ਡੇਰਾ ਕੀਨਿ ਕਿਤਿਕ ਸਿਖ ਨਾਲੀ । ਪੁਰਿ 
ਜਨ ਮਿਲੇ ਆਨਿ ਕਰਿ ਸਾਰੇ । ਅਰਪਿ ਉਪਾਇਨ ਬੋਦਨ ਧਾਰੇ ॥ ੨੯॥ 
ਗੁਰੂ ਕਹਜੋ- ਦੀਜਹਿ ਕੋ ਥਾਨ । ਕੋ ਦਿਨ ਕਰਹਿ ਬੈਠਿ ਗੁਜ਼ਰਾਨ- ।ਸੁਨਿ 
ਪੁਰ ਜਨ ਦੀਨੇ ਸ਼ੁਭ ਥਾਉ! । ਸਭਿ ਮਿਲਿ ਕਰਤਿ ਭਏ ਬਹ ਭਾਉ॥੩੦॥ 
ਦਿਨ ਦੁਇ ਚਾਰ ਬਾਸ ਜਬਿ ਠਾਨਾ।ਸੁਨਿ ਸੁਨਿ ਸਿਖ ਗਨ ਆਨਿ ਮਹਾਨ॥ 
ਪੂਜਾ ਕਰਹਿੰ ਅਕੌਰ ਚਵਾਵੈ' । ਭਈ ਭੀਰ ਆਵਤਿ ਇਕ ਜਾਵੈਂ ॥ ੩੧॥ 
ਜੋਗੀ ਬਸਭਿ ਗੁਰੂ ਪੁਰਿ ਜਨ ਕੋ” । ਦੇਖਤਿ ਜਰਜੋ ਈਰਖਾ ਮਨ ਕੋ । 
-ਮਮ ਮਹਿਮਾ ਪੁਰਿ ਤੇ ਘਟ ਜੈ ਹੈ। ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਇਸ ਪੁਜਵੈ ਹੈਂ । 
ਮੀ (ਦੋ) ਲਲ ਜਾਂ । “ਬਹੁਜੋ ਕਲਹਾ ਕੀਤੀ ਸੋ ਸਹਰੀ ਨਾਂ (ਅਐ ਅਤੋਵ= 
ਭਾਵ ਐੱਤਿ ਕੀਤੀ । ਨਗਰ ਦੇ ਲੋਗਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਇਕ ਜੋਗੀ ਵਸਦਾ ਸੀ (ਏਬੇ) । 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੩੧੦੪) ਰਾਸਿ ੭। ਅੰਜੂ ੧੩, 
੩੨॥ ਕਰਿ ਬੈਠਯੋ ਗੁਰ ਦੰਭ ਬਿਸਾਲਾ । ਮਿਲੋ ਰਹੈ ਜਿਸ ̀ ਢਿਗ ਨਰ 
ਜਾਲਾਂ । ਮਮ ਸਮੀਪ ਨਹਿ ਆਵਤਿ ਕੋਈ-।ਇਮ ਜੋਗੀ ਕੈ ਚਿੰਤਾ ਹੋਈ 
॥ ੩੩॥ ਅਪਨੇ ਸੇਵਕ ਸਕਲ ਬੁਲਾਏ । ਕਹਤਿ ਕਤਰਕਨ ਤ੍ਰਾਸ 
ਉਪਾਏ ।-ਪਾਤਿਸ਼ਾਹੁ ਕੋ ਹੈ ਇਹੁ ਚੋਰ । ਆਯੋ ਭਾਜਿ ਤੁਮਾਰੀ ਓਰ॥੩੪॥ 
ਅਬਿ ਇਤ ਆਨਿ ਪਸਾਰੜੋ ਦੌਭਾ । ਨਰਨ ਠਗਤਿ ਦਿਖਰਾਇ ਅਚੈਕਾ। 
ਸਿਖ ਸਕੇਲਿ ਕੈ ਰਕਹਿ ਪੁਰੀ । ਤਬਿ ਤੁਮ ਕੋ ਹੁਇ ਸਭਿ ਬਿਧਿ ਬੁਰੀ ॥ 
੩੫ ॥ ਜਹਾਂਗੀਰ ਜੇ ਸੁਨਹਿ ਰਿਸਾਵੈ । ਲੂਟਹਿ ਤੁਮਹਿੰ ਗਰਾਮ ਉਜਰਾਵੈ। 
ਨਤੁ ਇਸ ਕੋ ਤੁਮ ਦੇਹ ਨਿਕਾਸੀ।ਹੋਇ ਜਿ ਦੁਖਦ ਰਖਹੁ ਕਯੋਂ ਪਾਸੀ- 
॥੩੬॥ ਸੁਨਿ ਸਚਿੰਤ ਪੁਰਿ ਜਨ ਭਰਸਾਏ। ਪ੍ਰੇਰੇ ਜੋਗੀ,ਗੁਰ ਢਿਗ ਆਏ। 
ਰਿਸ ਕਰਿ ਕਹਜੋ;-ਨ ਇਸਥਲ ਰਹੀਯਹਿ । ਉਠ ਗਮਨਹੁ ਜਿਤ 
ਦਿਸ਼ਿ ਚਿਤ ਚਹੀਯਹਿ-॥੩੭॥ਗੁਰੂ ਕਹਮੋ-ਬੈਠੇ ਤੁਮ ਬੂਝੇ"।ਰਿਸ ਕਰਿ 
ਬੋਲਹੁ, ਅਬਿ ਕ੍ਯਾਂ ਸੂੜੇ” । ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਬਿਗਾਰਯੋ ਕੋਇ। ਬਿਨ ਕਾਰਨ 
ਤੇ ਕਿਮ ਰਿਸ ਹੋਇ?-॥ ੩੮ ॥ ਸੁਨਿ ਪੁਰਿਜਨ ਪੁਨ ਕਹਿਸਿ ਕਠੌਰਾਂ । 
-ਠਟਹੁ ਪਖੰਡ, ਟਿਕਹੁ ਜਿਸ ਠੌਰ।ਨਹਿਂ ਹਮ ਕੋ ਬਡ ਰੌਰਾ ਆਛੋ,ਉਠਿ 
ਗਮਨੋ ਅਬਿ ਜਿਤ ਚਿਤ ਬਾਂਛੋਂ-॥ ੩੯ ॥ ਤਬਿ ਗੁਰ ਕੋ ਉਰ ਰਿਸ ਹੁਇ 
ਆਈ । ਭਗਨ ਈਂਟਕਾ ਕਰਿ ਚਹੁ ਥਾਈਂ”। ਚਾਰ ਓਰ ਕੋ ਕਰੇ ਬਗਾ- 
ਵਨ 1 ਬ੍ਰਿਧ ਸਾਹਿਬ ਕੀਨੇ ਤਬਿ ਲਯਾਵਨ ॥੪੦॥ ਆਨੇ ਤੀਨ ਨ ਚੌਥਾ 
ਪਾਯੋ ।-ਕਰਤਿ ਕਹਾਂ ਤੁਮ $-ਗੁਰੂ ਅਲਾਯੋ । ਸੁਨਿ ਬ੍ਰਿਧ ਬਿਨਤੀ 
ਸਹਤ ਬਖਾਨਾ।-ਤੀਨ ਭਾਗ ਮੈਂ ਮੇਲੇ ਆਨ'% ੪੧ ॥ਚਤਰੇਥ ਭਾਗ ਨ 
ਪਾਯੋ ਕੋਈ । ਰਾਵਰ ਕੀ ਆਗਯਾ ਜਿਮ ਹੋਈ-। ਗੁਰੂ ਕਹਯੋ-ਤੁਮ ਪਰ 
ਉਪਕਾਰੀ। ਤੀਨ ਵਿਸ਼ਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ ਉਪਜਹਿ ਸਾਰੀ ॥ ੪੨॥ ਚਤੁਰਥ ਦਿਸ਼ 
ਕਲਰ ਹੁਇ ਜਾਇ-। ਸੋ ਅਬਿ ਲਗਿ ਇਤ ਪਰਜੋ ਦਿਖਾਇ।ਕਰਜੋ ਕੂਚ 
ਆਗੇ ਗੁਰ ਚਾਲੇ । ਸਿਖ ਸੈਗਤਿ ਲੇ ਕਰਿ ਗਨ ਨਾਲੋ!॥ ੪੩॥ 
ਇਤਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗਿ ਸਪਤਸ ਰਾਸੇ “ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਕੋ ਧੁਸੋਗ' ਬਰਨਨੇ ਨਾਮ ਦ੍ਰਾਦਸ਼ਮੇ ਅੰਸੂ ॥ ੧੨ । 

ਬੜੇ, (ਚੇਲ੍ਹਾ (ਭੇਣੀ) ਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਕਬਾ |। 

ਦੇਹਰਾ॥“ਇਸ ਬਲ ਕੋ ਆਏ ਗੁਰ ਉਤਰੇ ਜਬਿ ਹੀ ਥਾਨ/ਪੈਂਚ ਹੁੜੋ ਗੁਰ 
੧ਰੁਸਾਨੰ ਪੁੱਛਕੇ ਬੈਠੇ ਸਾਂ । “ਕੀ ਸੁੱਝੀ ਨੇ ? ਰੈਨਕੇ (ਇਕ) ਇੱਟ ਦੇ ਚਾਰ ਟੌਦੇ ਕੀਤੇ ॥ 
$ਚਰੈਵੀਂ ਪਾਸੀ' ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ( ਉਹ ਚਾਰੇ ਟੋਟੇ ) । “ਲਿਆਕੇ ਮੇਲੇ ਹਨ । ਝਡਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ 
ਹੀ ਕਥਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ । %ਪਾ:=ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ । 



ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੩੧੦੫) ਗਜਿ ?। ਅੰਸੂ ੧੩, 
ਜਦ ਸੁਨਿ ਆਯੋ ਸੁਖ ਮਾਨਿ ॥੧॥ ਬੋਂਪਈ॥ਧਰਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿ ਉਪਾਇਨ 
ਆਗੇ। ਸ਼ੀ ਅਰਜਨ ਕੀ ਚਰਨੀਂ ਲਾਗੇ।-ਜਾਨਹੁੰ ਦਾਸ ਨਿਵਾਸ ਕਰੀਜੈ 
। ਹੋਹਿ ਕ੍ਰਿਤਾਰਥ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਜੈ-॥ ੨॥ ਇਮ ਕਹਿ ਗ਼ਰ ਇਸ ਥਾਨ 
ਣਿਕਾਏ । ਸਰਬ ਸੇਵ ਕੀਨੀ ਮਨ ਲਾਏ। ਸ੍ਰੀ ਗੇਗਾ ਨਿਜ ਸਦਨ ਮੜਾਰ। 
ਹਿਤ ਬਸਿਬੇ ਲੇ ਗਯੋ ਬਿਚਾਰਿ ॥ ੩॥ ਪੰਚ ਤ੍ਰਿਯਾ ਨੇ' ਬਹੁ ਸਨਮਾਨੀ । 
ਮਾਂਤ ਸਮਾਨ ਜਾਨਿ ਹਿਤ ਠਾਨੀ । ਸੁੰਦਰ ਪਲੰਘ ਡਸਾਵਨ ਕਰੇ । ਤਿਯ 
ਜਾਨਹੋ-ਦਿਨ ਬਡ ਅਬਿ ਚਰੇ” ॥ ੪॥ ਪਹਤਿ ਕਰਤਿ ਕੋ ਲਾਰੈ ਦੇਰੀ । 
ਗੁਰ ਕੇ ਹੁਇ ਹੈ ਛੁਧਾ ਘਨੋਰੀ-। ਸਿਤਾ, ਘ੍ਰਿੱਤ ਕੋ ਬਹੁਤ ਮਿਲਾਇ। ਕਛੁ 
ਦੂਰੀ ਤਤਕਾਲ ਬਨਾਇ ॥੫॥ ਬਡੇ ਭਾਵ ਸੋਂ ਪੂਰਿ ਕਟੋਰਾ। ਆਈ ਤੁਰਤ 
ਗੁਰੂ ਜਿਤ ਓਰਾਂ । ਕਰਿ ਬੈਦਨ ਬੈਠੀ ਬਡਭਾਗਨਗੁਰੁ ਬੂਝੀ ਲਖਿ ਕਰਿ 
ਅਨੁਰਾਰਨ ॥ ੬ ॥-ਕਰ ਮਹਿੰ, ਕਹੋ ਕਹਾਂ ਲੇ ਆਈ £। ਕਹਾਂ ਕਾਮਨਾਂ 
ਰਿਦੇ ਉਠਾਈ ?-1-ਸ਼ਰੀ ਗੁਰੁ ਤੁਮਰੀ ਛੁਧਾ ਬਿਚਾਰੀ। ਕਛੁਕ ਖਾਨ ਹਿਤ 
ਲਕਾਇ ਅਹਾਰੀ-॥ >॥ ਦਮ ਕਹਿ ਧਰਯੋ ਕਟੋਰਾ ਆਗੇ । ਹੁਤੇ ਛੁਧਤਿ 
ਗੁਰ ਅਚਵਨ ਲਾਗੇ । ਭਏ ਪ੍ਰਸੈਨ ਜਬਹਿ ਸੋ ਖਾਈ । ਕਹਜੋ-ਮਨਹੁ 
ਚੋਲਾ ਕਰਿ ਲਯਾਈ-॥੮॥ ਪਾਨ ਪਖਾਰਿ ਦੁਲਾ ਜਬਿ ਕਰਜੋ । ਸ਼੍ਰੀ ਅਰ- 
ਜਨ ਤਬਿ ਸ਼ਬਦ ਉਚਰਜੋ । ਬਿਚ ਧਨਾਸਰੀ ਬੋਲਤਿ ਬੋਲਾ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ 
ਕਿਯ ਸੁੰਦਰ ਚੋਲ੍ਹਾਂ॥੯। ਅੰਤ ਸ਼ਬਦ ਕੇ ਪਦ ਇਹ ਰਾਖ। ਨਾਂਮ ਮਹਾ- 
ਤਮ ਸਭਿ ਮਹਿ ਭਾਖਾ ।-ਸੁਖ ਪੇ ਹੈਂ-ਤ੍ਰਿਯ ਕੋ ਬਰ ਦੀਨਿ।ਸਦਨ ਗਈ 
ਮਨ ਆਨੰਦ ਕੀਨਿ ॥ ੧੦ ॥ ਤਿਸ ਪੀਛੇ ਪੁਰਿ ਜਨ ਚਲਿ ਆਏ। ਬੈਠੇ 
ਚਹੁ ਦਿਸ਼ਿ ਸਭਾ ਲਗਾਏ । ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਬੋਲੇ ਅਭਿਰਾਮੁ ।-ਕਹਾਂ ਗ੍ਰਾਂਮ 
ਤੁਮਰੇ ਕੋ ਨਾਮੂ ?-॥੧੧॥ ਹਾਥ ਜੋਰਿ ਭਾਖਜੋ ਤਿਸ ਬੇਰਾਂ ।-ਭੈਣੀ ਨਾਮ 
ਭਨਹਿੰ ਇਸ ਕੋਰਾਂ-ਗੁਰੂ ਕਹਜੋ-ਚੋਲ੍ਹਾ ਅਬਿ ਨਾਮੁਪੁਥਮ ਨਾਮ ਨਾਹਨ 
ਅਭਿਰਾਮੂ-॥ ੧੨॥ ਇਕ ਨਰ ਬੀਚ ਹੁੜੋ ਤਿਹ ਕਹਜੋ ।-ਭੈਠੀ ਬਿਦਤਿ 
ਨਾਮ ਸਭਿ ਲਹਜੋ । ਅਬਿ ਚੋਲਾ ਕਿਮ ਹੋਵੈ ਨਾਮੂ । ਬੁਰੋ ਧਰਜੋ ਕੈ ਹੁਇ 
"ਪੇਂਚ ਦੀ ਇਸਤ੍ਰੀ ਨੋ। ਕਹੁਣ ਦਿਨ ਬਹੁਤਾ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ੩ 'ਦਾਲ ਜਿੰਨਹਂਦਂ ਨੂੰ । $ਕੋਈ 
ਸੁਹਣੀ ਸੁਆਦਲ ਖਾਣੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ । “ਧਨਾਸਰੀ (ਰਾਗ) ਵਿਚ ਉਹ ਗੀਤ ਗਾਵਿਆਂ 
[ ਬੇਲ=ਰਾਗ ਵਿਚ ਗਾਵਿਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪਦਾਂ ਤੈ ਅਰਥਾਂ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵਾਕਜ ਯਾ ਵਾਕ 
ਸਮੂਰ,] । ਏਹਨਸਾਰੀ ਮ8 ੫ ਦਾ ਅੱਠਵਾੰ` ਸ਼ਬਦ-ਬਾਰਿ ਜਾਉ ਗੁਰ ਅਪੁਨੇ ਉਪਰਿ 
ਜਿੰਠ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਯਾ 1..... 



_ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ੫ ੩੧੦੬) ਰਾਸਿ ੭। ਸੰਟੂ ੧੩ 

ਅੰਭਿਰਾਮੁ” -॥ ੧੩॥ ਪੁਨ ਗੁਰ ਕਹਯੋ-ਭਨਯੋ ਹੈ ਚੋਲਾ । ਨਹੀਂ ਹਫਾਂ- 
ਵਨ ਬੋਲਹੁ ਬੋਲਾ-। ਪਨ ਰਾਹਕ ਮਤਿਮੰਦ ਬਖਾਨੈ ।-ਕ੍ਯਾਂ ਚੋਲ੍ਹਾ ਹਮ 
ਨਾਂਹਿਨ ਜਾਨੈ' ?-॥ ੧੪ ॥ ਗੁਰੂ ਕਹਕੋ-ਅਬਿ ਚੋਲਾ ਹੋਵੈ । ਭੈਠੀਂ ਨਾਮ 
ਸਕਲ ਹੀ ਖੋਵੈ-। ਸੁਨਿ ਮੂਰਖ ਨੇ ਵੇਰ ਹਟਾਯੋ ।-ਇਹੁ ਕਮਲਾ-ਤਬਿ 
ਗਾਰੂ ਅਲਾਯੋ ॥ ੧੫॥ ਸਭਿ ਮਹਿੰ ਬੈਠਯੋ ਬਾਵਰ ਭਯੋ,ਬਸੜ੍ ਵਾਰ ਕਰਿ 

ਰ ਨਹਿੰ ਥਿਰ ਬਿਯੋ । ਹੇਰਤਿ ਬਿਸਮੈ ਮਾਨਵ ਸਾਰੇ। ਪੰਚ” ਤ੍ਰਾਸ ਧਰਿ ਬਿਨੈ 
ਉਚਾਰੇ ॥ ੧੬ ॥-ਛਿਮਹੁ ਗੁਰੂ; ਨਹਿ ਲਖਹਿ ਗਵਾਰ । ਬਾਕ ਹਟਾਯੋ 
ਬਾਰੌਬਾਰ । ਮੋ ਦਿਸ਼ਿ ਦੇਖਿ ਕਰਹੁ ਅਬਿ ਕਰੁਨਾ।ਬਾਵਰਪਨਾ ਕਰਹੁਸਭਿ 
ਹਰਨਾ--॥੧੭॥ ਸੁਨਿ ਗੁਰ ਕਹਜੋ--ਨ ਮਿਟਿ ਹੈ ਸਰਬ। ਮੁਢ ਨ ਮਾਨਤਿ 
ਹੈ ਕਰਿ ਗਰਬ। ਤਨਕ ਰਹੈ ਸੁਧ ਬਾਵਰ ਅਹੈ । ਇਸ ਕੀ ਕੁਲ ਮਹਿ 
ਇਕ ਅਸ ਰਹੈ-॥ ੧੮॥ ਗਜ ਕੇ ਦੌਡ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬੈਨ । ਮੁਖ ਨਿਕਸੇ 
ਪੁਨ ਪ੍ਰਵਿਸ਼ਤਿ ਹੈ ਨ” । ਬਹੁਰ ਪੰਚ ਕਰ ਜੌਰਿ ਬਖਾਨੀ।-ਏਕ ਬਾਤ 
ਅਸਮੰਜਸ” ਜਾਠੀ॥੧੯॥ਜਬਿ ਹਮਟਕੇ ਸ਼ਾਹੁ ਕੇ ਤਾਰੈਂ।ਤਬਿ ਕਿਮ ਢੋਲ੍ਹਾ 
ਨਾਮ ਉਚਾਰੈਂ। ਲਿਖਜੋ ਜਹਾਂ ਕਹਿ ਕੈਣੀ ਨਾਇ । ਕਿਮ ਤਹਿ ਔਰ ਨਾਮ 
ਉਲਟਣਾਇ ॥ ੨੦ ॥ ਤਹਾਂ ਬਚਨ ਕਿਮ ਕਰਿ ਹੈ' ਸਾਚਾ ਊ-4ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ 
ਤਥਿ ਸੁਨਤਿ ਉਬਾਚਾ ।-ਤਹਿੰ ਭੀ ਦੋਲਾ ਨਾਮ ਉਚਾਰੋ।ਲਿਖਯੋ ਜਾਇਗੋ, 
ਸ਼ੈਕ ਨ ਧਾਰੋ ॥ ੨੧ ॥ ਪ੍ਰਥਮ ਤੁਮਹੁ ਤੇ ਦਫਤਰ ਮਾਂਹਿ । ਭੈਣੀ ਨਾਮ 
ਸਕਲ ਮਿਟ ਜਾਹਿਇਿਗੇ ਨਾਮ ਜਾਨਹਿੰਗੇ ਸਾਰੇ-।ਸਨਿ ਸਭਿ ਨੇ ਨਿਸ਼ਚਾ 
ਉਰ ਧਾਰੇ॥੨੨॥ਪੁਨ ਬਾਵਰ ਹਿਤ ਬਿਨੈ ਬਖਾਨੀ । ਸੁਨਿ ਕਰਿ ਸਤਿਗੁਰ 
ਬੋਲੋ ਬਾਨੀ ।-ਕਬਿ ਬਾਵਰ ਹੈ ਕਬਿ ਸੁਧਿ ਆਵੈ।ਇਸ ਕੀ ਕੁਲ ਮਹਿ ਅਸ 
ਜਨਮਾਵੈ-॥ ੨੩ ॥ ਅਬਿ ਲਗਿ ਤਿਸ ਕੀ ਸੈਤਤਿ ਮਾਂਹਿ । ਬਾਵਰ ਕਥਿ 
ਹੁਇ ਕਬਿ ਸੁਧਿ ਪਾਹਿ । ਬਿਦਤ ਅਹੈ ਤਿਸ ਗ੍ਰਾਮ ਮਝਾਰੇ । ਪੁਨ ਰਾਹਕ 
ਇਕ ਵਾਕ ਉਚਾਰੇ॥੨੪॥-ਬੂਹ ਗੋਤ ਕੇਂ ਰਾਹਕ ਭਾਰੀ । ਨਹੀਂ ਚਰਨ 

“ਡੋੜਾ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇ' ਸੈਦਰ ਰਖਿਆ ਰੋਵੇ ।“ਹਟਾਵਨ ਦਾ ਵਾਕ ਨਾ ਬੋਲੋ । ₹ਈਬਰਦਾਰ਼ ਨੇ । 
€ਣਬਣ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ । ਵੇ ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਖੀਆਂ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਹੈ ਸੀ 
ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਸਦਾ ਬਖਸ਼ਦੋ ਰਹੇ ਹਨ । ਭਾਈ] ਗੌਰੇ ਦੇ ਪੂਮੈਗ ਵਿਚ ਸਤਵੇਂ ਸਤਿਗ੍ਰਾਂ ਸਾਰੇ 
ਸ੍ਰਾਪ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਕੇ ਇਕ ਸ਼੍ਰਾਪ ਰਖਵ' ਲਿਆ ਸੀ । ਸੇ 
ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ੫ਮਮੋਘ ਬਚਨ! ਲੋਣਾਂ ਢਾਹੀਏ। ਦੇਖੋ ਰਸ ੧੦; ਅੰ ੧੫; ਅੰਕ ੮ ਤੋਂ ੧੨। 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾ£ ਸੂਰਜ । ( ੩੧੦੭ ) _ਗਸੱਸ ੭ । ਅਸੂ ੧੩ 

ਦੇ' ਧੇਠੁ ਹਮਾਰੀਜੇ ਚਲਿ ਜਾਤਿ ਤਿਨਹੁੰ ਕੀ ਓਰ । ਮਾਰ ਹਫਾਇ ਧਰਹਿੰ 

ਬਹੁ ਸ਼ੋਰ-॥ ੨੫॥ ਸੁਨਿ ਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਇ ।-ਸਗਰੇ ਬੂਹ 

ਜੂਹ ਹੁਇ ਜਾਇਂ' । ਸੁਖ ਕੇ ਸਹਿਤ ਧੇਨੁ ਸਭਿ ਚਾਰੋ । ਇਹੁ ਚੋਲਾ 
ਗੁਰ ਭਾਰੋ--॥ ੨੬ ॥ ਇਮ ਗੁਰੁ ਕਹਜੋ, ਬੂਹ ਪੁਰਿ ਮਹਾਂ । ਉਜਰਿ ਗਏ; 

ਚਾਰਹਿ ਗੋ ਤਹਾਂ।ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬਿਰ ਕੌਤਿਕ ਕਾਲਾ। ਭਯੋ ਤਯਾਰ ਤਥਿ 
ਅਸਨ ਰਸਾਲ॥੨੭॥ਮਨ ਭਾਵਤਿ ਅਚਿ ਕੋ ਸੁਖ ਪਾਏ । ਨਿਸ ਬਿੱਸ੍ਹਾਮ 
ਕਰੇ ਇਸ ਥਾਏ। ਕੇਤਿਕ ਦਿਨ ਬਸਿ ਗੁਰੂ ਗੁਜ਼ਾਰੇ । ਦੇਨਿ ਟਕੇ ਦਿੱਲੀ 

ਕਹੁ ਤਯਾਰੇ ॥ ੨੮ ॥ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਆਇਸੁ ਤਬਿ ਜਾਚੀ । ਦਿਵ ਕਰਿਬੈ 

ਕਹੁ ਗਿਰਾ ਉਬਾਚੀ।-ਚੋਲਾ ਨਾਮ ਨਿਸ਼ਿਕ ਬਖਾਨ।ਸੁਖ ਸੋਂ ਆਵਹੁਅਥਹਿ 

ਪਯਾਨੋ-॥ ੨੯॥ ਕਰਿ ਬੈਂਦਨ ਕੌ ਮਾਰਗ ਗਏ । ਦਿੱਲੀ ਬਿਖੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ਤਿ 
ਭਏ । ਮਿਲੇ ਦਿਵਾਨ ਸੈਗ ਤਹਿ ਜਾਏ । ਕਹਜੋ-ਟਕੇ ਚੋਲ੍ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਏ-। 
॥੩੦॥ ਸੁਨਤਿ ਦਿਵਾਨ ਦਫਤਰੀ ਭਨਜੋ ।-ਚੋਲਾ ਗ੍ਰਾਮ ਨ ਅਬਿ ਲੌ 

ਸੁਨਯੋ । ਬਸਜੋ ਨਯੋ ਕੋ? ਦੇਹੁ ਸੁਨਾਇ।ਸੋ ਨਾਵਾਂ ਅਬਿ ਲੋਹਿੰ ਚਵਾਇ॥ 

੩੧॥ ਭੈਣੀ ਗ੍ਾਮ ਪੰਚ ਤੂੰ ਅਹੈਂ-। ਸੁਨਿ ਸਭਿਹਿਨਿ ਮੈਂ ਰਾਹਕ ਕਹੈ । 

-ਕ੍ਯੋਂ ਤੁਮ ਨਾਮ ਸੁ ਅਪਰ ਉਚਾਰੋ । ਦਵਤਰ ਅਪਨੋ ਲਿਖਜੋ ਬਿਚਾਰੋ। 

੩੨॥#ਸੁਨਿ ਦਿਵਾਨ ਮਨ ਸੈਸਾਂ ਭਯੋ । ਦਵਤਰ ਖੋਲਿ ਸੁ ਦੇਖਤਿ ਭਯੋ । 

ਚੋਲ੍ਹਾ ਲਿਖਜੋ ਸੁ ਬੀਚ ਨਿਹਾਰਾਂ । ਦੇਖਤਿ ਮਨ ਮਹਿ ਅਚਰਜ ਧਾਰਾ” ॥ 

੩੩॥ ਜਹਾਂਗੀਰ ਢਿਗ ਗਯੋ ਦਿਵਾਨ । ਅਚਰਜ ਪਾਯੋ ਕਰਤਿ ਬਖਾਨ । 

--ਰਾਹਕ ਭੈਣੀ ਕੋ ਨਿਤ ਆਵੈ । ਅਬਿ ਚੋਲਾ ਤਿਹ ਨਾਮ ਸੁਨਾਵੈ ॥ ੩੪॥ 

ਕਹੈ” ਕਿ “ਦਫਤਰ ਲਿਖਜੋ ਨਿਕਾਰਹੁ? । ਕਬਿ ਹੂੰ ਕਾਨ ਨ ਸੁਨਯੋ ਬਿਚਾ- 

ਰ੨-1 ਸ਼ਾਹ ਕਹੇ-ਹਮ ਸੁਨਜੋ ਨ ਸ਼੍ਰੋਨ।ਖੋਜਹੁ ਲਿਖਜੋ ਹੋਇ ਜੇ ਕੌਨ”-॥ 

੩੫॥-ਦਫਤਰ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਨਿਹਾਰਜੋ । ਸਭਿ ਮਹਿ ਚੋਲਾ ਲਿਖਜੋ 
ਬਿਚਾਰਜੋ । ਨਿਕਟਿ ਨਿਕਟਿ ਗ੍ਰਾਮਨ ਕੇ ਮਾਂਹੀਪਿਖਿ ਚੋਲ੍ਹਾ,ਭੈਠੀ ਜ਼ਹਿ 

੧ਬੂਹੰ (ਦਾ) ਸਾਰਾ (ਗ੍ਰਾਮ) ਜੂਹ=(ਚਰਾਗਾਹ) ਹੋ ਜਾਏਗੀ । ਗਾਵ ਖੇਤੀ ਨਾ ਰਹੇਗੀ 

ਚਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਉ । “ਬੂਹ ਰੋਤ ਦੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਉਜੜ _ਗਿਆਂ 

ਤਿਬੇ (ਹੁਣ ਏਹ ਲੋਕ) ਗਊਆਂ ਚਾਰਦੇ ਹਨ । ₹(ਰਾਹਕ) ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ । “ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਿਖਿਆ 

ਰੋਵੇ । #ਇਹ ੩੩ ਸੰਕ ਦੀ ਚੌਪਈ ਛਾਪੇ ਦੇ ਨੁਸਖਿਆਂ ਿਚ ਤਾਂ ਹੈ; ਪਰ 

ਲਿਖਤੀਆੰ ਵਿਚ ਅਕਸਰ ਨਹੀਂ' ਮਿਲਦੀ । ਇਕ ਲਿਖਤੀ ਨੁਸਖੇ ਵਿਚ ਇਹ ਦੂਜੀ ਕਲਮ 

ਨਾਲ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਲਿਖੀ ਹੇਈ ਹੈ । 



ਸਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੩੧੦੮) ਰਾਸਿ ੭। ਅਸੂ ੧੪. 
ਨਾਂਹੀ-॥ ੩੬ । ਜਹਾਂਗੀਰ ਸੁਨ ਮਨ ਬਿਸਮਾਯੋ। ਰਾਹਕ ਅਪਨੋ ਪਾਸ 
ਬੁਲਾਯੋ ।-ਕਹੁ ਤੂੰ ਸਾਚ ਕਹਾਂ ਇਹ ਭਯੋਂ?--। ਪੇਚ ਪ੍ਰਸੈਗ ਸਕਲ ਕਹਿ 
ਦਯੋ ॥੩੭॥ਧਰਜੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਇਹੁ ਨਾਮੁ । ਉਤਰੇ ਆਨਿ ਹਮਾਰੇ 
ਧਾਮੂ-। ਸੁਨਤਿ ਸ਼ਾਹ ਤਬਿ ਸੀਸ ਨਿ ਵਾਯੋ।ਮਾਵੀ ਪਟਾ ਲਿਖਾਇ ਦਿਵਾਯੋ॥ 
੩੮॥ ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਕੀ ਕੀਨਿ ਪ੍ਰਸ਼ੈਸ਼ਾ -ਚਹੇਂ ਸੁ ਕਰਹਿੰ ਨ ਇਸ 
ਮਹਿੰ ਸੈਸ-1 ਰਹਜੋ ਪੰਚ ਢਿਗ ਗ੍ਰਾਮ ਮਹਾਨਾ।ਛੀਨਜੋ ਪਾਪੀ ਸ਼ਾਹ ਜਹਾਨਾ 
॥ ੩੯ ॥ ਕਿਤਿਕ ਦਿਵਸ ਬਾਸਾ ਗੁਰ ਕਿਏ । ਬਹੁਰ ਸੁਧਾਸਰ ਕੌ ਚਲਿ 
ਗਏ । ਸੁਨਿ ਭਾਨਾ ! ਇਹ ਗਾਥਾ ਸਾਰੀ । ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਕੀ ਅਬਹਿ 
ਉਚਾਰੀ? ॥ ੪੦ ॥ ਸੁਨਿ ਸਭਿਹਿਨਿ ਭਬਿ ਸੀਸ ਨਿਵਾਯੋ । “ਪੈਨ ਧੈਠ” 
ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਗਾਯੋ । ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਸੋ ਥਲ ਬੰਦਿ।'ਆਇ ਸਿਵਰ ਮਹਿ 
ਜੁਤਿ ਨਰ ਬ੍ਰਿੰਦ ॥ ੪੧ ॥ ਤਿਸੀ ਪੰਚ ਕੋ ਸੁਤ ਚਲਿ ਆਯੋ । ਖਟ ਰਸ 
ਭੋਜਨ ਕੋ ਕਰਿ ਲਯਾਯੋ । ਬੈਠਿ ਗਯੋ ਪਦ ਬੈਦਨ ਧਾਰੀਗੁਰ ਬੂਝੀ ਸਭਿ 
ਕੁਸ਼ਲ ਉਚਾਰੀ॥੪੨॥ਸਕਲ ਕੁਟੰਬ ਸੈਗ ਸਿਖ ਸਾਗੇਸ੍ਰਾਦ ਬਿਬਿਧ ਬਿਧਿ 
ਅਚਜੋ ਅਹਾਰੇ। ਭਈ ਨਿਸਾ ਕੀਨਸਿ ਬਿਸਰਾਮੂਜਾਗੇ ਬਹੁਰ ਰਹੀ ਜਬਿ 
ਜਾਮੂ॥ ੪੩॥ ਹੋਤਿ ਕੀਰਭਨ ਮਨ ਦੈ ਸੁਨੈਂ । ਗੁਰਬਾਨੀ ਸਿਖ ਸੁਖਦਾ 
ਭਨੈ । ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਗੋਵਿੰਦ ਬਾਸਰ ਤੀਨ । ਕਰਜੋ ਬਾਸ ਸੁਖ ਸੈਗ ਪ੍ਰਬੀਨਿ ॥ 
8੪॥ ਪੁਨ ਪਿਤ ਕੌ ਥਲ ਬੈਦਨ ਕਰਿ ਕੈ । ਮਾਰਗ ਚਲੋ ਤੁਰੈਗ ਪਰ 
ਚਰਿ ਕੈਪੁਰਿਜਨ ਆਏ ਕਰੀ ਪ੍ਰਠਾਮ । ਧੀਰ ਦਈ ਗੁਰੁ ਗਮਨੇ ਧਮ॥ 
੪੫॥ ਪੰਚ ਤਿਯ ਨੇ” ਪੂਜ ਕੀਨਿ । ਤ੍ਰੈ ਗੁਰੁ ਮਹਿਲਾ ਤੇਵਰ ਦੀਨਿ । 
ਸੂਰਜ ਮੇਲ ਕੀ ਬਧੂ ਨਿਹਾਰੀ । ਇਕ ਭੇਵਰ ਤਿਹ ਦਯੋ ਸੁਧਾਰੀ ॥ ੪੬॥ 
ਅਪਰ ਤ੍ਰਿਯਾ ਪੁਰਿ ਕੀ ਸਤਿ ਆਈ । ਜਥਾ ਸ਼ਕਤਿ ਭੇਟਨਿ ਅਰਪਾਈ। 
ਦੇ ਅਸੀਸ ਸਭਿ ਕੋ; ਚਢਿ ਚਾਲੀ । ਕਰਤਿ ਗ੍ਰਾਮ ਕੀ ਸਿਫ਼ਤਿ ਬਿਸਾਲੀ 
।੪੭॥ਕੌਸ ਤੀਨ ਜਬਿ ਸਤਿਗੁਰ ਗਏ । ਇਕ ਅਸਥਾਨ ਬਿਲੋਕਤਿ ਕੁਏ। 
ਉਭਰਿ ਤਰੋਗ। ਤੇ ਬੰਦਨ ਠਾਨੀ । ਬੈਠੇ ਕਿਤਿੱਕ ਕਾਲ ਗੁਨਖਾਨੀ॥੪੮॥ 
ਇਭਿ ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਿੰਚੇ ਸਪਿਤਮ ਰਾਲੇ 'ਚੇਲਹੇ ਗ੍ਰਾਮ ਆਗਮਨ` ਪ੍ਰਸੌਗ ਬਰਨਨੇ ਨਾਮ ਤ੍ਰੋਦਸਮੇ ਅੱਸੂ ॥ ੧੩ ॥ 

੧੪ [ਭਾਈ] ਹੇਮ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਪ੍ਰਲੋਕ ਗਮਨ] । 
ਦੋਹਰਾ । ਤਿਸ ਬਲ ਜਥਿ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਸਭਿ ਉਰ ਸੰਸੈਂ ਠਾਨਿ । ਕਰ ਜੋਰੇ 

ਭਏ “ਕਿਹ ਸਥਾਨ ਇਹੁ ਆਨਿ£ ?॥ ੧ ॥ ਚੌਪਈ॥ ਕਰਿ 
ਨਸਸਕਾਰ ਕਰੜੇ । 'ਪੋਂਚ ਦੀ ਵਸਤ੍ਰੀ ਨੇ। ਮੈਂਕਹਜ਼ਾ ਨਿਕਾਣਾ ਵਹ ਜੱਠੇਅ $ ][ 



ਸ਼ ਗਰ ਪੂਤਾਅ ਸੂਰਜ । (੩੧੦੯) ਫੱਸ 2। ਅੰਮੂ ੧. 

ਬੈਦਨ ਕੋ ਰਾਵਰ ਬੈਸੇ । ਕਿਸ ਕੋ ਥਲ, ਹੋਯੋ 'ਹ ਕੌ ਸੇ ?? । ਦਯਾ ਸਿੰਧ 
ਸੁਨਿ ਬਾਕ ਬਖਾਨੇ । “ਇਹੁ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਕੋ ਇਸਥਾਨੇ ॥ ੨॥ ਪਠੇਵਿੰਡ 

ਖੁਰਿ ਨਾਮ ਕਹੇਤੇ । ਖੱਤ੍ਰੀ ਬੇਦੀ ਸ਼੍ਰਿੰਦ ਬਸੇਤੇ।/ਸੈਗ ਹੁਤੇ ਬਾਲਾ ਮਰਦਾਨ। 
ਸ਼੍ਰ ਨਾਨਕ ਆਏ ਦਸ ਥਾਨਾ ॥ ੩ ॥ ਆਨਿ ਬੇਦੀਯਨ ਜਥਹਿ ਨਿਹਾਰੇ। 
ਕਰਤਿ ਕ੍ਤਰਕਨ ਬਾਕ ਉਚਾਰੇ।-ਕਹਾਂ ਬੇਦੀਯਨਿ ਬੈਸ ਲਜਾਂਵਾਂ $। 
ਬੇਖ ਫਕੀਰ ਕਰਾਹ ਚਲਾਵਾ ॥ ੪ ॥ ਇਸ ਪੁਰਿ ਕ੍ਰਾਤਨ ਮਹਿ ਚਹਿ” 

ਬਾਨ।ਕਰਹਿ ਪਸਾਰਨ ਦੰਭ ਮਹਾਨ । ਹਮ ਸ਼ਰੀਕ ਤੁਵ ਬਸਨ ਨ ਦੈਹੈਂ। 

ਜਾਹੁ ਅਬਹਿ ਨਹਿ ਪਕੜ ਉਠੇ ਹੈਂ-॥ ੫॥ ਕਹਜੋ ਗੁਰੂ-ਹਮ ਬਾਸ ਨ 
ਕਰੇਂ।ਕੋ ਦਿਨ ਬਸਹਿੰ,ਮਨ ਥਲ ਵਿਰੈਂ।ਨਹੀਂ' ਸ਼ਰੀਕਨਿ ਸੈਗ ਸ਼ਰੀਕੀ। 

ਤਜੀ ਲਾਲਸਾ, ਨਾਂਹਿਨ ਨੀਕੀ-॥ ੬ ॥ ਸੁਨਿ ਬੇਦੀਨਿ ਕੌਪ ਕਰਿ 

ਕਹਜੋ।-ਇਹ ਤਵ ਦਾਵ ਸਭਿਨਿ ਹਮ ਲਹਹੋ।ਮਿਲਿ ਅਪਨਾਇ ਲੋਹਿੰਗੇ 

ਕੋਈ“। ਬਨਹਿੰ ਸਹਾਇਕ ਤੁਵ ਤਬਿ ਤੇਈ”॥ ੭॥ ਯਾਂਤੇ ਅਬਹਿ 

ਉਠਾਵਨਿ ਕਹੈਂ।ਤੁਵ ਬਚ ੫ਰ ਨ ਭਰੋਸਾ ਧਰੈਂ। ਉਠਹੁ ਜਾਹੁ ਸੁਨਿ ਬਾਕ 

ਹਮਾਰੇ । ਨਤੁ ਭੁਜ ਗਹਿ ਕੈ ਤੁਰਤ ਉਠਾਰੇਂ-॥ ੮॥ ਤਬਿ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ 

ਬਾਕਾੱਬਖਾਨ।-ਤੁਮ ਵਿਰਸਾ ਘਰ ਨਿਜ ਦਿਢਜਾਨਾ%ਸੋ ਸਭਿ ਕੂਰਛਾਰ" 

ਮਿਲਿ ਜਾਵੈ। ਪੁਰਿ ਉਜਰਹਿ ਕਿਤ ਖੋਜ ਨ ਪਾਵੈ-॥ ੯॥ ਇਮ ਕਹਿ 

ਗਮਨ ਕੀਨਿ ਗੁਨ ਖਾਨੀ । ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਸਿੱਖਨਿ ਸੁਖਦਾਨੀ । ਪੁਨ ਕੁਛ 

ਸਮਾਂ ਪਾਇ ਖੁਰਿ ਮਾਂਹੀ । ਵਧੀ ਸਪਰਧ੯ ਮਿਟਹਿ ਜੁ ਨਾਂਹੀ ॥੧੦॥ ਲਰਿ 

ਲਰਿ ਭਾਜੇ ਪੁਰਿ ਕੌ ਛੋਰਿ । ਪਰਯੇ ਥੇਹ ਤਬਿ ਕੌ ਇਸ ਠੌਰ” । ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ 

ਗੋਵਿੰਦ ਗਾਬ ਸੁਨਾਈ । ਸੁਨਿ ਸਗਰੇ ਨਿਜ ਸੀਸ ਨਿਵਾਈ॥ ੧੧॥ ਬਿਰੇ 
ਘਰੀ ਜੁਗ ਬਹੁਰ ਸਿਧਾਰੇ । ਦੋਇ ਕੌਸ ਜਬਿ ਚਲੇ ਅਗਾਰੇ। ਸ਼੍ਰ ਅਰਜਨ 

ਕੋ ਤਹਿ ਅਸਬਾਨ । ਉਤਰਿ ਤੁਰੰਗ ਤੇ ਬਦਨ ਠਾਨਿ ॥੧੨॥ ਸੇਵਾਜਾਮ 

ਦਿਨ ਤਬਿ ਲੌ ਚਜ਼ਯੋ। ਕਹਿ ਸਭਿਹਿਨ ਸੋਂ ਡੇਰਾ ਕਰਜੋ। ਆਗਯਾਂ ਦਈ 

ਅਹਾਰ ਕਰਨਿ ਕੀ । ਕਰੀ ਦੂਰ ਜਿਨ ਕੁਮਤਿ ਨਰਨ ਕੀ ॥ ੧੩ ॥ ਬੈਠੇ 

ਲਗੜੋ ਦਿਵਾਨ ਮਹਾਨ । ਬੂਝਨਿ ਕੀਨੋ ਗੁਰ ਤਬਿ ਭਾਨ” । “ਪੁਰਿ ਉਜਾਰ 

੧ਭਵ ਇਸ-ਪਿੰਡ ਜਾਤ ਕ੍ਰਾਵਾਂ ਵਿਚ ਬਾਂ ਲੋੜਦੇ ਹੋ] “ਮਿਲਕੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਰ 

ਲਓਗੇ । “ਓਹ । $ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਵਿਰਸੇ ਭਾਵ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਜਾਣਦੇ ਹੇ । “ਖੇਹ 

#ਈਰਖਾ । ?ਸਤਿਗੂਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆਂ । ਆਪਾ:=ਸ਼ੂਹਾਪ | 



_ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੩੧੧੦) ਫਾਸਿ ੭ । ਅਸੂ ੧, 
ਕਛ ਦੂਰ ਦਿਖਾਏ । ਕਿਮ ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਇਸ ਥਲ ਆਏ?” ॥੧੪॥ਸੁੰਨ 
ਗੁਰ, ਥਿਧੀਏ ਓਰ ਨਿਹਾਰਾਂ । “ਹੁਤੇ ਸੈਗ ਤੁਮ ਕਰਹੁ ਉਚਾਰਾ। ਆਇਸੁ 
ਮਾਨੀ ਬੈਠ ਅਲਾਏ" । “ਬਿਚਰਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਦਿਭ ਆਏ ॥੧੫॥ 
ਪੰਚ ਸਿੱਖ ਹਮ ਗੁਰ ਕੇ ਸਾਥ । ਬੈਠਿ ਰਹੋ ਇਸ ਥਲ ਜਬਿ ਨਾਥ । ਹਿਮ 
ਰਿਤੁ” ਹੁੜੀ ਸੀਤ ਬਹ ਪਰੈ । ਘਨ ਜਾਂਤ ਪੌਨ ਬਹੈ ਤਨ ਠਚੇ ॥੧੬॥ਹਮ 
ਪੰਚਹੁ ਮਿਲਿ ਬਿਨੋ ਉਚਾਰੀ ।- ਚਲਹੁ ਆਪ ਉਠਿ ਪੁਰੀ ਮਝਾਰੀ.ਸੁਖ ਸੋਂ 
ਨਿਸਾਂ ਬਿਤਾਇ ਪਯਾਨੈ”-1 ਸੁਨਿ ਗੁਰ ਕਹਯੋ- -ਦੂਰ ਕੁਛ ਜਾਨੋ" ॥੧੭॥ 
ਬਸਹਿੰ ਦੁਸ਼ਟ ਜਨ ਭਾਉ ਬਿਹੀਨੇ । ਜਾਨੋਂ ਪਰਹਿੰ“ ਮਹਾਂ ਮਤਿ ਹੀਨੇ-॥ 
ਪੁਨ ਹਮ ਕਹਯੋ-ਉਤੌਗ ਅਵਾਸ। ਪਿਖਿ ਜਨਵਾਸ# ਕਰਹਿ ਨਿਸ ਬਾਸ- 
॥੧੮॥ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਮੋ-ਪ੍ਰਥਮ ਤੁਮ ਜੱਯੈਪਿਖਿ ਸਥਾਨ ਪਨ ਹਮ ਢਿਗ 
ਅੱਯੋ- -।ਸੁਨਿ ਆਇਸੁ ਕੋ ਪੁਰੀ ਸਿਧਾਗੇਦੇਖੇ ਸੁੰਦਰ ਸਦਨ ਚੁਬਾਰੇ॥੨੯॥ 
ਨਹਿ ਥਿਸਰਾਮ ਕਰਨਿ ਕੇ ਥਾਨ । ਕਿਨਹੁਂ ਬਿਠਾਇ ਨ ਕਿਯ ਸਨਮਾਨ। 
ਸਭਿ ਸਤਿਗੁਰ ਸੋ ਆਨਿ ਸੁਨਾਈ। ਪਰਨਿ ਫੁਹਾਰ ਲਗੀ ਘਟ ਆਈ”। 
੨੦॥ ਤਥਿ ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਬਾਕ ਉਚਾਰੋ-ਏਕ ਬਸੈ ਦਿਹਨਾਂ ਮਮ ਪਜਾਫ 
ਭਿਸ ਢਿਗ ਬਸੋਂ ਮੋਹਿ ਮਨ ਭਾਯੋ।ਕਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਜਿਸ ਐੱਚਿ ਮੰਗਾਂਯੋ-॥੨੧॥ 
ਉਠਿ ਸਗਰੇ ਤਿਸ ਨਿਕਟਿ ਸਿਧਾਏ।ਭਗਨਿ ਛਾਪਰੀ ਪਰ ਤ੍ਰਿਣ ਛਾਏ”। 
ਪਰਮ ਸੈਤ ਸਿੱਖ ਹੇਮਾ ਨਾਮ । ਜੋ ਸਤਿਨਾਮ ਜਪਹਿ ਸਭਿ ਜਾਂਮ ॥ ੨੨॥ 
ਫਟੀ ਕਾਮਰੀ“ਉਪਰ ਲੀਨਿ। ਪੀਸਤਿ ਅੰਨ ਪ੍ਰੇਮ ਮਨ ਭੀਨ । ਦੇਖਿ ਸਿੱਖ 
ਕੋਂ ਭਏ ਪ੍ਰਸੈਨ । ਕਹਯੋ-ਸੈਤ ਹਰਿ ਕੇ ਨਿਤ ਧੈਨ-॥ ੨੩ ॥ ਭਏ ਛਾਂਪਰੀ 
ਬਿਖੈ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ੁ । ਹੇਮਾ ਹੇਰਤਿ ਹਰਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ । ਉਠਿ ਗੁਰ ਕੇ ਪਾਇਨ ਲ੫- 
ਟਾਯਹੁ । ਡਾਰਿ ਕਾਮਰੀ ਤਰੇ ਬਿਠਾਯਹੁ ॥੨੪॥ ਪਗ ਪਖਾਰਿ ਚਰਨਾਂਮ੍ਰਿਤ 
ਲੀਨੋ । ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਤਿ ਅਨੰਦ ਮਨ ਭੀਨੋ । ਜਾਚਯੋ ਅੰਨ” ਸ਼ੈਚਿ ਜੋ 
ਧਰਜੋ । ਪੀਸ ਪਕਾਇ ਅਹਾਰ ਸੁ ਕਰਜੋ ॥ ੨੫॥ ਬਿਨੈ ਭਨੀ ਗੁਰ ਕੌ ̀ 
ਅਚਵਾਯੋ । ਹਮ ਕੋ ਦੀਨਿ ਸਕਲ ਤਬਿ ਖਾਂਯੋ।ਸੀਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿ ਤਾਂਹਿ ਪੁਨ 
"ਬਿਧੀ ਚੋਦ ਜੀ ਨੇ ਕਹੇ । “ਸਰਦੀ । “ਗਾੜ੍ਹੀ ਸੁਖ ਨਾਲ ਬਿਤਾਕੋ ( ਅਗੇ ) ਟਰਾਂਗੇ। “ਜਾਣਕੇ 
ਕੁਛ ਦੁਰ (ਠਹਿਰੇ ਹਾਂ; ਕਿਉਂਕਿ ਏਬੇ) । “ਮਲੂਮ ਹੈਂਦੇ ਹਨ । ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਠਹਿਰਨ ਦਾ 
ਥਾਂ; ਸਰਾਂ । (ਅ) ਜੋਵ ਘਰ । ਧਰਿ ਦੀ) ਪੇਣ ਲਗ :।ਈ । 
ਬਦ ਸ਼ੀ ! ੯ਕੈਬਲੀ । "ਮੰਗਿਆ 

ਮੋਨ | 



_ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਕਪ ਨੁਰਜੇ। ___ (੩੧੧੧) ___ ਰਾਸਿ੭। ਲੰਸੂ ੧੪. 

ਲੀਨਾਂ । ਧਰੇ ਪ੍ਰੌਮ ਤਿਨ ਖਾਵਨ ਕੀਨਾ ॥ ੨੬॥ ਗਰੁ ਚਰਨ ਚਾਂਪਤਿ ਗੁਨ 

ਗਾਵਤਿ ।-ਕਰੀ ਕ੍ਰਪਾ ਸੋ ਪਰ-ਹਰਖਾਵਤਿ । ਤਿਸਕੀ ਦਸ਼ਾ ਦੇਖਿ ਸ੍ਰੀ 
ਅਰਜਨ । ਸਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਨਿ ਤਹੀ ਛਿਨ ॥ ੨੭ (ਰਾਗੁ ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ 

ਭਲੀ ਸੁਹਾਵੀ ਛਾਪਰੀ ਜਾ ਮਹਿ ਗਨ ਗਾਏ ॥ ਕਿਤ ਹੀ ਕਾਮਿ ਨ 

ਧਉਲਹਰ ਜਿਤ ਹਰਿ ਬਿਸਰਾਏ ॥ ੧ !। ਰਹਾਉ ॥ ਅਨਦੁ ਗਰੀਬੀ "ਸਾਧ 

ਜਗਿ ਜਿਤੁ ਪੂਭ ਚਿਤਿ ਆਏ ॥ ਜਲਿ ਜਾਉ ਏਹੁ ਬਡਪਨਾ ਮਾਇਆ 
ਲਪਟਾਏ ।। ੧ ॥ ਪੀਸਨ ਪੀਸਿ ਓਢਿ ਕਾਮਰੀ ਸੁ ਮਨੁ ਮੈਤੋਖਾਏ ।। ਐਸੇ 

ਰਾਜੁ ਨ ਕਿੰਤੋ ਕਾਜਿ ਜਿਤੁ ਨਹ ਤ੍ਰਿਪਤਾਏਂ ॥ ੨॥। ਨਰਾਨ ਵਿਰਤ ਰੈਗਿ 

ਏਕ ਕੇ ਓਹੁ ਸੇਭਾ ਪਏ ॥ ਪਾਟ ਪਟੰਬਰ ਬਿਰਬਿਆ ਜਿਹ ਰਢਿ ਲੋਗਏ ।। 
੩ ।। ਸਭ ਕਿਛੁ ਤਗ੍ਹਠੇ ਹਾਥਿ ਪੂਭ ਆਪਿ ਕਰੇ ਕਰਾਏ ।। ਸਾਸਿ ਸਾਸਿ ਸਿਮਰਤ 
ਰਹਾ ਨਾਨਕ ਦਾਨ ਪਾਏ॥ ੪॥੧॥੪੧॥ 

ਚੌਪਈ ॥ ਜਹਾਂਗੀਰ ਕੋ ਬਡ ਉਮਰਾਉ।ਖਾਨ ਪੁਰਾਂ ਜਿਸ ਕੇ ਕੇ ਢਿਗ ਗਾਉ । 

ਗੁਰ ਕੇ ਸਰਾਪ ਉਜਰਿ ਸਭਿ ਗਯੋ । ਛੁਛ ਪਰਜੋ ਅਬਿ ਐਸੇ ਭਯੋ ॥ ੨੮ ॥ 

ਜਹਿੰ ਗੁਰ ਸੈਤਨ ਕੌ ਨਹਿ ਮਾਨ। ਸੇ .ਪੁਰਿ ਜਾਨਹੁ ਥਾਨ ਮਸਾਨ। ਕੇਤਿਕ 

ਦਿਨ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਰਹੇ । ਹੇਮੇ ਬਯ ਪੂਰਨ ਨਿਜ ਲਹੇ ॥ ੨੯॥ ਸੁਖ ਸੋਂ 

ਪੰਚ ਕੂਤ ਤਨ ਤਜਾਂਗਾਂ। ਗੁਰਪੁਰਿ ਕੋ ੧ ਪਹੁੰਚਮੋ ਬਡ ਭਾਗਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ 

ਤਿਸ ਕੋ ਸਸਕਾਰੇ । ਬਹੁਹੋ ਅਪਨੇ ਸਦਨ ; ਸਿਧਾਰੇ!॥੩੦॥ ਕਹਿ ਬਿਧੀਆ 
“ਸੁਨਿ ਭਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ] । ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਕੀ ਅਸ ਗਾਬ ਅਜਾਇਬ । ਤਬਿ ਕੋ 

ਇਹ ਸਥਾਨ ਹੈ ਪਾਵਨ”। ਸੁਣਿ ਸਭਿ ਨੇ ਕਿਯ ਸੀਸ ਨਿਵਾਵਨ ॥੩੧॥ 

ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਉਰ ਹਰਖਾਏ । ਬਹੁਰ ਅਹਾਰ ਮੰਗਾਇ ਸੁ ਖਾਏ।ਕਰਜੋ 
ਦੁਪਹਿਰੇ ਕੋ ਬਿਸਰਾਮੂ । ਭਏ ਸੁਚੇਤ ਰਹੇ ਦਿਨ ਜਾਮੂ" ॥ ੩੨॥ ਲਖਿ 

ਗੁਰੁ; ਅੰਤ ਸਮਾਂ ਗੁਰਦਾਸ । ਚਾਢਬੈ ਹਯ ਮੰਗਵਾਇਸਿ ਪਾਸ । ਗੋਇੰਦ 
ਵਾਲ ਪੁਰੀ ਕਹ ਚਾਲੇ । ਸਕਲ ਕ੍ਟੌਥ ਜਿਨਹੁਂ ਕੇ ਨਾਲੇ ॥ ੩੩ ॥ ਚਤਰ 

ਘਟੀ ਦਿਨ ਪਹੁੰਦੇ ਜਾਇ । ਦਿਗ । ਬਾਪੀ ਕੇ ਸਿਵਰ ਲਗਾਇ।ਕ/ਰ ਮੱਜਨ 

ਕੋ, ਗਏ ਚੁਬਾਰੇ । ਸਰਬ ਸਥਾਨ ਬੈਦਨਾਂ ਧਾਰੇ ॥ ੩੪॥ ਪੁਨ ਗੁਰ ਡੇਰੇ 
ਜਿਖੇ ਸਿਧਾਏ । ਸਦਰ, ਪਰਮਾਨੰਦ ਚਲਿ ਆਦੇ । ਕਰਿ ਬੈਦਾਨ ਕੋ, ਬੈਠੇ 
ਤੀਰ। ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤਬਿ ਕਹੀ ਸਰੀਰ ॥ ੩੫ ॥ ਡੌਜਨ ਅਚਿ ਕੀਨਜਿ 

ਖਿਸਰਾਮੂ।ਜਾਰੇ) ਰਹੀ ਡੇਢ ਨਿਸ ਜਾਮੂ। ਤਥਿ ਗੁਰਦਾਸ ਜੋਤਿ ਕਰ ਕਹਤੋ। 
ਕਹਿਰ ਦਿਨ ਰਹੇ । 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੩੧੧੨) ਰਾਸਿ 7। ਅੱਟੂ ੧੪ 

“ਪਾਨ ਅੰਤ ਮੈਂ ਅਪਨੋ ਲਹਯੋ?॥੩੬॥ ਸਨਿ ਕਰਿ ਗਮਨੇ ਲੇ ਨਿਜ ਸਾਬ 
। ਸੁੰਦਰ,ਪਰਮਾਨੰਦ,ਗਹੁ ਨਾਥ । ਕਰਿਕੇ ਸੌਚ, ਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇਤੇ । ਬੈਠੇ 
ਆਸਾਵਾਰ ਸੁਨੰਤੇ ॥ ੩੭ ॥ ਬਿਲਤੀ ਪੁਨ ਗੁਰਦਾਸ ਸੁਨਾਈ (ਪ੍ਰਾਨ ਅੰਤ 
ਮਹਿ ਬਿਲਮ ਨ ਕਾਈ । ਡਾਰਹੁ ਭਸਮ ਬਿਪਾਸਾਂ ਮਾਂਹੀ । ਮੇਰੀ ਮੜ੍ਹੀ 
ਕੀਜੀਏ ਨਾਂਹੀ! ॥੩੮॥ ਸੁਨਿ ਗੁਰ ਕਹਜੋ“ਕਰੈ' ਤਵ ਕਹਯੋ।ਮਨ ਅਡੋਲ 
ਭਾਈ ਹੁਇ ਰਹਜੋ । ਜਪੁਜੀ ਪਾਠ ਸੁਖਮਨੀ ਕੀਨਿ । ਨਮੋ ਠਾਨਿ ਗੁਰ 
ਧਯਾਨ ਸੁ ਲੀਨਿ ॥੩੯॥ ਸ਼ਰੀ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਚੈਦ ਅਲਾਯੋ । ਪੈਨ ਜਨਮ 
ਤੁਮਰੋ ਜਗ ਆਯੋ । ਮਹਿ ਮੰਡਲ ਮਹਿ ਜਸ ਵਿਸਥਾਰਾਂ । ਪਾਇ ਪਰਮ- 
ਗਤਿ ਪੰਥ ਪਧਾਰਾਨ" ॥ ੪੦ ॥ ਚਿਰੈਕਾਲ ਤੇਰੋ ਰਹਿ ਨਾਮੁਜਾਨਹਿੰ ਗੁਰੂ 
ਪੰਥ ਅਭਿਰਾਮੂ” । ਸੁਨਿ ਗੁਰੁ ਬੈਨ ਬੈਦਨਾ ਕਰਿ ਕੈ । ਬਦਨ ਅਛਾਦਯੋ 
ਆਰੀ ਪਰਿ ਕੈ ॥੪੧॥ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪੁਰਿ'ਬਿਨ ਬੇਰਾਂ । ਪਹੁੰਚਜੋ ਸਿਖ 
ਗੁਰਦਾਸ ਬਡੇਰਾਂ । ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਗੋਵਿੰਦ ਦੇਖਤਿ ਆਗੇ।ਅਹੈ ਧੈਨ ਜਿਨ ਪ੍ਰਾਨ 
ਡਿਆਂਗੇ ॥ ੪੨॥ ਆਸਾਵਾਰ ਕੌਗ ਤਬਿ ਪਾਯੋ । ਹਾਥ ਜੋਰਿ ਸਭਿ ਸੀਸ 
ਨਿਵਾਯੋ । ਸਸਕਾਰਨ ਤਯਾਰੀ ਕਰਿਵਾਈ। ਚਹਿਯਤਿ ਸੌਜ ਸਭੀ ਮੰਗ- 
ਵਾਈ ॥ ੪੩॥ ਭਾਨਾ ਆਦਿਕ ਚਲੇ ਉਠਾਇ । ਕੀਮਤ ਅਧਿਕ ਦਸ਼ਾਲੋਂ 
ਪਾਇ । ਸੂਰਜਮਲ ਕਰ ਚਵਰ ਝੁਲਾਵੇ।ਸੈਖਨ ਕੀ ਧੁਨਿ ਬਹੁਤ ਬਜਾਂਵੈ॥ 
੪੪॥ ਗਮਨਤਿ ਸ਼ਬਦ ਰਬਾਬੀ ਗਾਵਤਿ । ਤੀਰ ਬਿਪਾਸਾ ਕੇ ਚਲਿ 
ਜਾਵਤਿ।ਵੂਲਨ ਕੀ ਬਰਖਾ ਬਹੁ ਕਰੀ।ਦੇਖਿ ਚਿਖਾਂ ਕੇ ਉਪਰ ਧਰੀ॥੪੫॥ 
ਕਰ ਅਪਨੇ ਗੁਰ ਲਾਂਬੁ ਲਾਯੋ । ਜਥਾ ਜੋਗ ਸਭਿ ਕਰਮ ਕਰਾਯੋ । ਸਕਲ 
ਦਗਧ ਕਰਿ ਨਦੀ ਨਹਾਏ। ਦਈ ਤਿਲਾਂਜੁਲ] ਲੇ ਤਿਸ ਨਾਏ ॥ ੪੬॥ 
ਚੌਕੀ ਸ਼ਬਦ ਭੌਗ ਕੋ ਪਾਇ। ਕਰਿ ਅਰਦਾਸ “ਗੁਰੂ ਪੁਰਿ ਜਾਇ!”। 
ਪੰਚਾਂਮ੍ਰਿਤ ਤਬਹਿ ਬਰਤਾਏ । ਬਰਨਤਿ ਗੁਨ ਨਿਵੇਸ” ਕੌ ਆਏ ॥ ੪੭॥ 
ਗੁਰਢਿਗ ਪੁਰਿ ਜਨ ਮਿਲਿ ਸਮੁਦਾਏ।ਬੋਠਿ ਬਾਤ ਗੁਰਦਾਸ ਚਲਾਏ।ਚੋਥੇ 
ਦਿਵਸ ਅਸਥਿ ਚਨੁ ਲੀਨ । ਭਸਮ ਬਿਪਾਸ' ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਕੀਨਿ ॥ ੪੮॥ 

“(ਪੂਲੇਕ ਦੇ) ਰਸਤੇ ਟੂਰ ਪਏ ਹੋ । “ਪੂਲੋਕ ਵਿਚ;ਪਰਮ ਉੱਚ ਪਦ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ । “ਅਰਦਾਸ 
ਕੀਤੀ (ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ) ਗੁਰਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਵਣ । ਘਰ । 

%੫੮:= ਸੁਧਾਰਾਂ । 7ਇਹ ਗੁਰ ਘਰ ਦੀ ਰੀਤੀ ਨਹੀਂ; ਪਿਛੇ ਦੱਸ ਆਏ 
ਹਾਂ । ਦੇਖੋ ਰਾਸ ੨ ਅੰਸੂ ੨੪ ਅੰਕ ੪੧ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਟੂਕ । 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੩੧੧੩ ) ਰਾਸਿ 7 । ਸੰਸੂ ੧੫. 

ਬਾਂਪੀ ਮਹਿ ਸ਼ਨਾਨ ਕਰਿ ਤਬੈ । ਨਮੋ ਕਰੀ ਪੁਜਨ ਥਲ ਸਬੈ । ਤਤਫਛਿਨ 
ਹਯ ਪਰ ਕਰਿ ਅਸਵਾਂਰੀ । ਚਲੋ ਸੁਧਾਸਰ ਪੰਥ ਮਬਾਰੀ ॥ ੪੯ ॥ 
ਇਤਿ ਸ੍ਰੀ ਗਰ ਪ੍ਭਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਿਖ ਸਪਤਮ ਭਾਸੇ 'ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਪ੍ਰਲੋਕ ਗਮਨ' ਪ੍ਸੋਗ ਬਰਨਨੇ ਨਾਮ ਚੇਦਸਮ ਅੰਸੂ ॥ ੧੪ ॥ 

੧੫ ।੍ਰਿਤਕ ਰਾਰਮਰਯਾਦਾ । ਭਾਈ ਜੱਲਣ]। 
ਦੋਹਰਾ ॥ ਸੂੰਦਰ ਪਰਮਾਨੰਦ ਕੌ ਅਪਰ ਸਰਬ ਪਰਿਵਾਰ! ਜਬਾਜੋਗ ਮਿਲਿ 
ਕਰਿ ਸਭਿਨਿ ਹਯ ਹੋਏ ਅਸਵਾਰ ॥ ੧॥ ਚੌਪਈ ॥ ਸਭਿ ਕੁਟੈਬ ਚਢਿ 
ਚਲਜੋ ਪਿਛਾਰੀ । ਜਥਾ ਜੋਗ ਅਪਨੀ ਅਸਵਾਰੀ।ਪੁਰਿ ਖਡਰ ਮਹਿੰ ਪਹੁੰਚੇ 
ਜਾਈ। ਉਤਰਿ ਤਰੋਗ ਪਰੇ ਤਿਸ ਥਾਈ' ॥੨॥ ਸ਼ੀ ਅੰਗਦ ਕੇ ਮੰਦਿਰ 
ਗਏ। ਵਿਰੇ ਪਰਦਛਨਾ ਬੋਦਨ ਕਿਏ। ਸੁਭਟ ਕਟੈਬ ਮਿਲੇ ਤਿਹ ਸਮੋ । 
ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸਤਿ ਕਰਿ ਕਰਿ ਨਮੋ ॥ ੩॥ ਸਨਿ ਕਰਿ ਸੁਧਿ ਦਾੜੁ ਸੁਤ 
ਆਯੋ । ਝੁਕੇ ਪਰਸਪਰ ਉਰ ਹਰਖਾਯੋ । “ਕਰਹ ਸਿਵਰ ਪੁਕੁ ਨਿਬਿਠੈ 
ਬਖਾਨੀ । “ਸੇਵੇਂ ਜਥਾਸ਼ਕਤਿ ਹਿਤ ਠਾਨੀ?॥ ੪ ॥ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਗੋਵਿੰਦ ਚੰਦ 
ਬਖਾਨਾ । “ਚਹੈਂ ਆਜ ਹੀ ਪੰਥ ਪਯਾਨਾ । ਸਿਰੀ ਗਿੰਝ ਸਾਹਿਬ ਸੁਖਰਾਸ। 
ਪਾਠ ਕਰਾਵਹਿਂ ਹਿਤ ਗੁਰਦਾਸ”॥੫॥ ਰਹੜੋ ਨਿਹੋਰਤਿ',ਦੇ ਕਰਿ ਧੀਰ। 
ਚਢੇ ਪਵੈਗਮ” ਸਤਿਗੁਰ ਬੀਰ । ਰਹਜੋ ਅਲਪ ਦਿਨ ਪਹੁੰਚੇ ਆਇ ।ਸੈਗ 
ਸਭਟ ਘੋਰੇ ਸਮੁਦਾਇ 2॥ ੬॥ ਤਖਤ ਅਕਾਲ ਨਿਵਾਇ ਸੁ ਮੋਰ” । ਚਲਿਲ 
ਕਰਿ ਗਏ ਦਰਸ਼ਨੀ ਪੌਰ । ਨਮੋ ਕਰਤਿ ਅੰਤਰ । ਕੌ ਗਏ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਿਰ 
ਬੈਦਤਿ ਭਦੇ॥ ੭ ॥ ਦਈ ਪ੍ਰਦਛਨਾ ਬਾਹਰ ਆਏ । ਤਖਤ ਅਕਾਲ ਬੈਠਿ 
ਦਰਸਾਏ। ਪੁਰਿ ਜਨ ਸੁਧਿ ਸੁਨਿ ਆਨੰਦ ਪਾਯੋ । ਤਤਛਿਨ ਆਏ ਸੀਸ 
ਨਿਵਾਯੋ ॥ ੮ ॥ ਧਰਹਿੰ ਅਕੌਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਅਗਾਰੀ । ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਤਿ ਗਨ 
ਨਰ ਨਾਰੀ । ਭਈ ਭੀਰ ਹੋਵੜਿ` ਬਲਿਹਾਰੀ । ਗੁਰ ਬੂੜੀ ਸਭਿ ਕੁਸ਼ਲ 
ਉਚਾਂਰੀ॥੯॥ ਸੋਦਰ ਲਗਿ। ਲਾਗਜੋ ਬਡ ਮੇਲਾ। ਹਿਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕੇ 
ਅਧਿਕ ਸਕੇਲਾ । ਪੁਨ ਸਤਿਗੁਰੁ ਨਿਜ ਮਹਿਲ ਪਯਾਨੇ । ਸਭਿ ਪਰਵਾਰ 
ਆਨਿ ਸੁਖ ਠਾਂਨੋਂ॥੧੦॥ ਸੁਭਟ ਸਕਲ ਬਾਸੋ ਨਿਜ ਥਾਨ । ਸਪਤੇ ਕਰਿਕੈ 
ਖਾਨ ਰੁ ਪਾਨ । ਭਈ ਪ੍ਰਭਾਤਿ ਗੁਰੂ ਚਲਿ ਆਏ । ਸਿਰੀ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 
ਖੁਲ੍ਿਵਾਏ ॥ ੧੧ ॥ ਹਿਤ ਗੁਰਦਾਸ ਪਾਠ ਧਰਿਵਾਯੋ।ਬਿਧੀਆ ਪਠਿਬੇ ਹੇ ਹੇਤੁ 
ਬਿਠਾਯੋ । ਚੋਦਸ਼ਮੇਂ ਦਿਨ ਪੂਰਨ ਕੀਨਿ । ਪੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਖਤ ਅਕਾਲ ਸੁ 

੧ੜ੍ਨਤੀ ਕਰਦ ਰਿਹਾ ( ਦੂ ਜੀ ਦਾ ਪੁੱ੍ਹ)। ਕਪੜੇ ਤੇ। ₹ਕਸ। 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੁਤਾਪ ਸੂਰਜ 1 (੩੧੧੪) ਰਾਸਿ ੭। ਗੰਸੂ ੧੫, 

ਦੀਨਿ”ਂ॥੧ ੨॥ਪੰਚਾਂਮ੍ਰਿਤਬ੍ਤਾਇ ਬਿਸਾਲ॥ਸਿਮਰਹਿੰ ਸੇਵਕਕੋ'ਬਹੁਕਾਲਾੰ 
ਕੋਤਿਕ ਦਿਨ ਬੀਤੇ ਕਹਿ ਭਾਨਾ । “ਆਂਗਕਾਂ ਚਹਤਿ ਧਾਮ ਕੋ ਜਾਨਾ? ॥ 
੧੩ ॥ ਗੁਰੂ ਕਹਯੋ ਬਿ ਕਰਹਿ ਹਕਾਰਨਿ । ਆਵਹੁ ਤਬਿ ਕਰਿ ਬਿਲਮ 
ਬਿਸਾਰਨ”?। ਕਰਿ ਪ੍ਰਨਾਮ ਕੋ ਸਦਨ ਸਿਧਾਰਜੋ। ਨਿਸ ਬਾਸੁਰ ਗੁਰੁ ਉਰ 
ਮਹਿ ਧਾਰਯੋ ॥ ੧੪॥ ਪਨ ਸਤਿਗਰ ਕੋਡਿਕ ਦਿਨ ਪਾਇ।ਸਾਧੁ । ਬਾਂਛਤਿ 
ਸਦਨ ਸਿਧਾਇ । ਬਸਤ ਬਿਕੂਖਨ ਬਰ ਸਮੁਦਾਇ । ਦੀਏ ਤੁਰੈਗਨ 
ਜ਼ੀਨ ਪਵਾਇ ॥ ੧੫॥ ਬੀਰੋ ਬਡਿਭਾਗਨ ਹੁਇ ਤਜਾਂਰੀ । ਮਿਲਿ ਦਮੋ- 
ਦਰੀ ਤਨੁਜਾ ਪਜਾਰੀ । ਅਪਰ ਬਿਮਾਤਨ ਮਿਲਿ ਦਿਰ ਨੀਰ । ਕਰੇ ਪ੍ਰੇਮ 
ਸਭਿ ਦੀਨਸਿ ਧੀਰ ॥ ੧੬॥ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੋ ਮਿਲੀ। ਰਥ ਅਰੂਢ 
ਕਰਿ ਮਾਰਗ ਚਲੀ । ਸਾਧੂ ਤਰੇ ਸਾਸਨ ; ਕਰਿ ਨਮੋ। ਗੁਰ ਪਗ ਪਰਸਤਿ : ਇੱ 
ਤਿਹ ਸਮੋ ॥ ੧੭ ॥ ਸਭਿ ਤੇ ਸੁਖਦ ਆਸ਼ਿਖਾ” ਪਾਇ । ਬਿਛੁਰਤਿ, ਪ੍ਰੇਮ ਟ 
ਭਯੋ ਅਧਿਕਾਇ। ਹਯ ਅਰੂਢ ਕਰਿ ਪੰਥ ਪਧਾਂਰਾਂ । ਪਹੁੰਢੜੋ ਮੱਲੋਂ ਗ੍ਰਾਮ 
ਮਝਾਰਾਂ ॥ ੧੮॥ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਗੀਵਿੰਦ ਜੋਧਾ ਬਲੀ।ਕੀਰਤਿ ` ਜਗਤ ਬਿਬਾਰੰਤਿ 
ਭਲੀ। ਕਬਿ ਕਬਿ ਚਢਹਿੰ ਅਖੇਰ ਸਿਧਾਵਹਿੰ। ਪੈਂਦਖਾਨ ਸੋ ਖੇਲ 
ਮਚਾਵਹਿੰ ॥੧੯॥ ਆਯੁਧ ਬਿੱਦਯਾ ਸੁਭਟ ਕਰੇਤੇ।ਹੇਰਿ ਹੇਰਿ ਵਧਿ ਕਮਿ 
ਪ੍ਰਖੰਤੇ । ਕਰਿ ਬਰਕਸ“ ਦਿਖਰਾਵਹਿ ਪੈਂ 'ਦਾ। ਜਿਸ ਮਾਨਿੰਦ ਨ ਪ੍ਰਾਕ੍ਮ 
ਕੈ 'ਦ੬॥੨੦ ॥ ਡੀਲ ਦਰਾਜ਼ ਮਹਾਂ ਕੁਜਦੇਡੇ? । ਮਹਿਖਨ ਕੋ ਲਰਵਾਹਿਂ 
ਪ੍ਰਚੇਡੇ । ਪੈਂਦਾ ਬੀਚ ਖਰੋ ਹੁਇ ਜਾਇ। ਗਹਿ ਬਖਾਨ ਦੋਨਹੁਅਟਕਾਇ 
॥੨੧॥ ਬਡੀ ਸਿਪਰ ਦੇਸ਼ਨਿ ਤੇ ਆਇ। ਸਭਾ ਬਿਖੈ ਗਹਿ ਚੀਰ ਦਿਖਾਇ। 
ਸ਼੍ਰੀ ਫਲ' ਕੁਜਦੈਡਨ ਤੇ ਭੈਨਿ । ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਕੌ ਕਰਹਿ ਪ੍ਰਸੈਨ ॥੨੨॥ 
ਤੁਰੈਗ ਬਲੀ ਅਸਵਾਰ ਦੁੜਾਵਤਿ । ਹਾਬ ਪਾਇ ਬਲ ਤੇ ਅਟਕਾਵਤਿ । 
ਨਰ ਕੋ ਭਾਰ ਮੂੰਗਰੋ ਭਾਰੀ” । ਦੋ ਗਹਿ ਦੋਨੋ ਹਾਥ ਮਝਾਰੀ ॥ ੨੩ ॥ 
“ਭਾਵ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ । “ਭਾਵ ਛੇਤੀ । “ਕੁਛ ਦਿਨ ਪਾਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ( ਤੋਂ ਆਰਿਆ 
ਲੋਕੇ ) । “ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ । “ਕਸਰਤ, ਵਰਜ਼ਸ਼ । #ਜਿਸ ਦੇ ਤੁੱਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਲ ਨਹੀਂ । “ਸਰੀਰ 
ਲੰਬ9 ਬੜੀਆਂ ਬਾਹਾਂ । 'ਨਿੰਕ । ੯ਨਲੀਏਰ । "“ਮਨੁਖ ਦੇ ਭਾਰ ਦੀ ਮੁੰਗਲੀ ਭਾਰੀ । 

“ਸਪਸ਼ਟ ਕਵਿ ਜੀ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੁਰ ਮਿਰਯਾਦਾ ਦੀ ਰੀਤੀ ਦਈ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ, 
ਰੇਤ ਕਯਾ ੧੩ਵੇਂ ਦਿਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਬੇ ਭੋਗ ੧੪ਵੇ' ਦਿਨ ਪਿਆ ਹੈ; ਫਿਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਅਨਮਤੀ 
ਮੈਸਕਾਰ਼ ਲਿਖ ਦੇਦੇ ਹਨ ਤਾੰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਓਹ ਰਾਜ-ਗ੍ਰਿਹ ਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਦਬਾਉ ਹੇਠ 
ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਧਾ ਓਹ ਪਾਠ ਆਖ਼ੇਖਕ ਹਲ । 



ਸਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੩੧੧੫) ਗਸਿ ੭ । ਅੰਸੂ ੧੫. 

ਦੋਇ ਮੱਲ ਬਾਹਨ ਲਫਕਾਵੈ।ਚਿਰੋਕਾਲ ਲਗਿ ਖਰੋ ਕ੍ਰਮਾਵੈ।ਗੁਰੂ ਕਮਾਨ 
ਬਿਨਾ ਜੇ ਔਰ । ਗਹਿ ਦੁਇ ਤੀਨ ਐੱਚ ਦੇ ਤੋਰਿ"॥੨੪॥ ਇੱਤਕਾਦਿਕ 

ਬਲ ਅਧਿਕ ਦਿਖਾਵਨਿ । ਬਰਕਸ _ਕਰਤਿ _ਰਹਤਿ ਹਰਖਾਵਨ । 

ਇਕ ਦਿਨ ਚਢੇ ਅਖੇਰ ਸਿਧਾਰੇਗਏ ਦੂਰ ਨਹਿ ਹਟੇ ਪਿਛਾਰੇ ॥੨੫॥ 

ਜੱਲ੍ਹਨ ਸਾਂਧ ਹੁਤੋ ਜਿਸ ਥਾਨ । ਤਹਿੰ ਲਗਿ ਪਹੁੰਚੇ ਗੁਰ ਭਗਵਾਨ ।ਦੇਖਿ 
ਦ੍ਰਿ ਤੇ ਬੇਦਿ ਅਗਾਗੇ” । ਸਿਵਰ ਕਰ ਇਵ ̀ _ਬਿਨੈ ਉਚਾਰੀ£॥ ੨੬ ॥ 

“ਕਰਹੁ ਸਨਾਬ/ਕਿਪਾ ਨਿਜ ਧਾਰਿ । ਨਿਸਾਂ ਬਸਹੁ ਦਿਹੁ ਦਰਸ ਉਦਾਰ” 

ਉਤਰੇ ਹਯ ਪਰਧ਼ੈਕ ਬਿਠਾਏ। ਸਰਬ ਸੇਵ ਠਾਨੀ ਸੁਖ ਪਾਏ॥ ੨੭ ॥ 

ਨਾਮ ਰਾਮਕੀ ਤਿਸ ਕੀ ਦਾਰਾ । ਹਰਖਤਿ ਉਰ ਪਿਖਿ ਬਾਕ ਉਚਾਂਰਾਂ । 

“ਪੁਰਬ ਕੇ ਬਡਭਾਗ ਹਮਾਰੇ । ਪ੍ਰਭੁ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿ ਸਦਨ ਮੜਾਰੇ॥੨੮॥ 
ਸੁੱਨਿ ਅਨੰਦ ਕੋ ਚਿਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ । ਬੈਠੇ ਬੈਦਨ ਕਰਿ ਜਬਿ ਪਾਸ । ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ 
ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਬਖਾਨਾਂ । “ਕਹੁ ਜੱਲ੍ਨ ! ਤੂੰ ਸਾਂਧ ਮਹਾਨਾ ॥ ੨੯॥ ਤੁਰਕ 
ਪਰੇ ਕਜੋਂ ਖਕਾਲ ਹਮਾਰੇ ? । ਪਠਹਿੰ ਚਮੂੰ ਬਹੁ ਬਿਨਾਂ ਬਿਚਾਰੇ । ਕਰਹਿ 
ਜੁੱਧ ਮਾਰਨ ਅਰੁ ਮਰਨੋ । ਨਰਨ ਹਜ਼ਾਰਨਿ ਕੌ ਹੁਇ ਹਰਨੋ? ॥ ੩੦ ॥ 

ਸੁਨਿ ਜੱਲ੍ਹਨ ਕਰ ਜੋਰਿ ਉਚਾਂਰਾਂ । ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ! ਤੁਮ ਸਮਰਥ ਉਦਾਰਾ । 
“ਗਲ ਸਦਨ ਮਹਿ ਸਰਮਾ ਮਾਯਾ । ਨਿਸ ਬਾਸੁਰ ਬਾਸਹਿ ਮਨ ਭਾਯਾਂ॥ 

੩੧॥ ਸੋ ਰਾਵਰ ਨੇ ਗਹਿ ਕਰ ਲੀਨਿਓਪਾਵੇ ਸਾਬ ਬੰਧਿਬੋ ਕੀਨਿ ।ਜਿਸ 
ਨੋ ਅਖਿਲ ਜਗਤ ਕੋ ਕਾਫਾਂ । ਸੋ ਕੌਂਕਤਿ ਹੈਂ ਸਭਿਨਿ ਉਚਾਟਾ” ॥੩੨। 
ਕ੍ੁਕਰ ਮੁਗਲ ਕੋਪ ਕਰਿ ਦੌਰਤਿ।-ਕਹਾਂਭਯੋ?-ਲਖਿ ਮਤਿ ਤੇਬੌਰਤਿ' 
ਮਾਰਤਿ ਮਰਤਿ ਖੇਦ ਕੋ ਪਾਇ । ਭੋਂ ਕਤਿ ਖੁਨਸਤਿ ਹਫਯੋ ਨ ਜਾਇ॥ 
੩੩॥ ਨਿਜ ਪ੍ਰਯੌਕ ਪਾਵੇ ਤੇ ਤੜਾਗਹੁ । ਨਹਿਂ ਬੈਧਹ ਇਸ ਨਿਕਟਿ 
ਵਿਰਾਗਹੁ। ਬਹੁਰ ਮੁਗ਼ਲ ਸਗਲੇ ਹਣਿ ਜੈਹੈ' । ਖਕਾਲ ਨ ਪ੍ਰਹਿੰ ਸਮੀਪ 
ਨ ਐਹੈਂ? ॥ ੩੪॥ ਬਿਕਸੇ ਸੁਨਿ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਗੋਵਿੰਦ । ਮੰਦ ਮੰਦ ਮੁਖ ਜਨੁ 
॥ਰਬਿੰਦ । “ਖੈਧੀ ਗਈ ਸੁ ਬੈਂਧੀ ਰਹੀ।ਛੁਟਹਿ ਨ ਕਿਮ ਜੇ ਛੂਟਨ ਚਹੀ॥ 
"ਬਿੱਚ ਕੇ ਤੋੜ ਦੇਵੇ । " ਜੱਲ੍ਹਣ) ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ । ਕਰ ਜਲਣ ਨੇ) ਬੇਲਤੀ 
ਕੀਤੀ । ਨਿਹਾਲ । “ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿਚ ਮਾਇਆ ਰੂਪੀ ਕੁੱਤੀ ਨੂੰ ਰਾਤ ਦਿਨ ਵੱਸਣਾਂ ਮਨ 
ਵਿਚ ਚੈਗ/ ਲੱਗਾ । ੬ਹਬ ਨਾਠ ਫੜ ਲਈ ਹੈ । “ਭਾਵ ਸਾਰੇ ਤੁਰਕਾਂ ਨੰ ਉਚਾਟ ਕਰ ਵਿੰਦੀ 
ਹੈ। ੧ ਹੈ ਇਹ) ਕੀਹ ਹੋ ਗਿਆਂ ਨ ( ਇਹ) ਦੇਖਕੇ ਬੁੱਧੀ ਤੋ' ਝੋਰੇ ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ੯ਤਿਆਗ 
ਕਰੋ ( ਮਾਇਆ ਦਹ । 



| ਗੁ ਪੂਰਾਪ ਸੂਰਜ।_ (੩੧੧੬) ਰਾਸਿ ੭ । ਅੱਸੂ ੧੫, ੩੫॥ ਭੌਰਾ ਭਗਤਿ ਅਹੋਂ ਤੂੰ ਸੈਤ । ਸਿਮਰਿ ਏਕ ਚਿਤ ਸ੍ਰੀ ਭਗਟੈਤ#। 
ਸੁਨਿ ਜੱਲ੍ਹਨ ਪਦ ਪੰਕਜ ਨਮੋ । ਸੇਵਾ ਸਰਥ ਕਰੀ ਤਿਹ ਸਮੋ॥ ੩੬॥ 
ਛਦਮਤ ਗਯਾਨ ਕੀ ਚਰਚਾ ਚਾਰੂ । ਕਰੀ ਮੁਦਤਿ ਚਿਤ ਜਾਨਤਿ ਸਾਂਰੂ। 
ਜਿਸ ਜਿਸ ਬਿਧਿ ਸੋਂ ਬੂਝਤਿ ਰਹਜੋ। ਦਯਾਸਿੰਧ ਭਿਮ ਉੱਤਰ ਕਹਮੋ ॥ 
੩੭॥ ਏਕ ਨਿਸਾ ਬਸਿ ਕਰਿ ਗੋਸਾਈਂ । ਸੁਪਤਿ ਜਥਾ ਸੁਖ ਸਕਲ 
ਸਿਤਾਈ । ਸੋਚ ਸ਼ਨਾਨ ਠਾਨਿ ਪ੍ਰਸਥਾਨੇ । ਕਰੀ ਅਖੋਰ ਬ੍ਰਿੱਤ ਉਦਯਾਨੋ॥ 
੩੮॥ ਆਨਿ ਸੁਧਾਸਰ ਬਹੁਰ ਬਿਰਾਜੇ । ਜੋ ਗੁਰ ਰਖੀਹੈ ਦਾਸ ਕੀ ਲਾੜੇ। 
ਤਖਤ ਅਕਾਲ ਦੌਨਹੂ ਕਾਲ।ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਸਿਖ ਕਰਤਿ ਨਿਹਾਲ॥ ੩੯॥ 
ਸੈਗਤਿ ਨਈ ਆਨਿ ਸਿਖ ਹੋਵਤਿ । ਅਘ ਓਘਨ ਹਤਿ ਦਰਸ਼ਨ ਜੋਵੜਿ। 
ਲਾਖਹੁ ਦਰਬ ਚਲਯੋ ਨਿਤ ਆਵਤ । ਤਿਮ ਹੀ ਖਰਚ ਹੋਤਿ ਸਭਿ 
ਜਾਵਤਿ ॥੪੦॥ ਜੋਧਾ ਕਰੇ ਸਕੇਲਨ ਘਨੇ । ਬਸਤ ਸ਼ਸੜ ਕੂਖਨ ਸੱ ਬਨੋ। 
ਡੁਰੰਗਨ ਕੀ ਖਰੀਦ ਬਹੁ ਕਰੈ' । ਚਪਲ ਚਲਾਕ ਮਹਾਂ ਬਲ ਧਰੈ ॥੪੧॥ 
ਕਰਹਿੰ ਸੁਭਟ ਗਨ ਕੋ ਅਸਵਾਰ । ਸ਼ਸਤ੍੍ ਖਰੀਦਹਿੰ ਅਨਿਕ ਪ੍ਰਕਾਰ । 
ਦੇਸ਼ ਬਦੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸਿਖ ਲਯਾਵੈਂ । ਖੁਸ਼ੀ ਲੋਹੇ ਗੁਰ ਅੱਗੂ ਚਢਾਵੈਂ ॥੪੨॥ 
ਭਗਤਿ ਗਜਾਨ ਕੈ ਜੈਗ ਪ੍ਰਸੈਗ । ਕਰਹਿ ਸੁਨਹਿੰ ਬਹੁ ਬਿਧਿ ਮਿਲਿ ਸੈਗ। 
ਸਦਾ ਰਬਾਬੀ ਕਿਰਨ ਕਰੈਂ । ਸੁਨੈ' ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਸਿਖ ਜਗ ਤਰੈ' ॥ ੪੩॥ 
ਇਤਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਿਖੇ ਸਪਤਮ ਰਾਸ “ਜਲੂਨ' ਮਗ ਬਜ਼ਨਨੇ ਨ। ਪੰਦਦਸ਼ਸੇ ਅੰਸੂ.॥ ੧੫ ॥ ਲੈ 

#ੱਮਾਇਆ ਦਾ ਭਾਵ ਇੱਥੇ ਨਿਹੇ ਪੈਂਸੇ ਨਗੌਂ, ਪਰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹਕੂਮਤ, ਤਾਕਤ) 
ਦੋਲਤ; ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੇੱਭੋ ਕੁਛ ਹੈ । ਬਾਬਾ ਜੱਲ੍ਹਣ ਬੜੇ ਭਗਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਫਕੀਰੀ 
ਦਾ ਆਦਰਸ਼ ਕਹਿ ਰੰਹੇ ਹਨ; 'ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਦਰਸ਼ ਦੱਸਿਆ ਨੈ 
ਕਿ ਅਸਾਂ ਹਲਤ ਪਲਤ ਸਵਾਰਨੇ ਹਨ । ਯਵਨ ਰਾਜ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸੇ ਹਲਤ ਨੂੰ ਤਬਾਹ 
ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਲਤ ਵਿਗੜੇ ਤਾਂ ਪਲਤ ਬੀ ਕਈ ਵੇਰ ਨਾਲ਼ ਵਿਗੜਦਾ ਹੈ । ਅਰ ਹੁਣ 
ਸਿੱਖ ਮਾਰਤ। ਨਾਲ਼ ਖੁਫਸ ਰਿਗਾ ਹੈ । ਪੰਚਮ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮਰੱਥ ਸਨ, ਕਸ਼ਟ ਬੱਲਕੇ ਅਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਖੋਡ ਕੇ ਪਰਮ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਿਬਾਹ ਕੋ ਇਕ ਟੌਸ਼ਨ ਮੁਨਾਰਾ ਨਮੂਨੇ ਲਈ ਬੈਨ੍ਹ ਗਏ ਹਨ । 
ਪਰ ਸਾਰੀ ਮੈਗਤ ਇੱਕੋ ਜੇਹੀ ਬਲ ਵਾਲੀ ਨਹਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਕੜੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । 
ਬੀਰ ਰਜ ਇਸ ਲਈ ਆੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਂਝੇ ਸ਼ਕਤੀ $ਪੁੰਨ ਹੇ ਜਾਣ; ਇਸ਼ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਓਹ 
ਸ਼ਕਤੀ ਤਪ ਮਾਇਆ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਤੁਰਕ ਸਾੜੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਹਨ; ਅਸਾਂ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਲੈ 
ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਭਾਵ ਉਹੋ ਹੈ ਕਿ ਰਿਹਸਤ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉਦਸ ਮਾਰਗ ਕੱਠੇ` ਕੀੜੇ ਹਠ । ਸਿੱਖ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨਗੇ; ਪਰ ਨਿਆਂ ਤੇ ਸੱਚ ਦੇ ਦੁਰ ਕੇ ਰਾਜ ਬੀ ਕਰਨਗੇ , ਇਹ ਦੱਸ ਕੇ ਨੌਤ! ਨੂ 
ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਭੋਲਾ ਮੈਤ ਹੈ' ਅਪਣੇ ਰੋਗ ਲੱਗਾ ਰਹੁ ਤੈਨੂੰ ਕੋਵਲ £ਦਰ/ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ । ਅਸਾਂ 
ਸਾਗੀ ਜ਼ਖ਼ਸੋਅਤ) ਸੈਗਤ ਪੂਜ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਉੱਨਤ ਕਰਨਾ ਹੈ । 



__ਲ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪਰਰਪ ਸੂਰਜ । ( ੩੧੧੭) ਰਸਸ ੭1 ਅੱਸੂ ੧੬. 

੧੬. [ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਟ 7ਇ ਜਨਮ) ਮਾਲਵੇ ਵਲ ਟੂਰਲਾ] । 
ਦੋਹਰਾ ॥ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਸੁਖ ਬਸੇ ਭਚਿ ਕੀਰਤਿ ਪੁਰਿ ਚਾਂਗਕਰੇ ਸਕੇਲਨ 
ਲੋਕ ਤਹਿੰ ਬਸੇ ਮੋਦ ਕੌ ਪਾਰਿ॥ ੧ ॥ ਚੌਪਈ ॥ਕੇਤਿਕ ਮਾਸ ਬਸਤਿ ਦਿਨ 
ਫਾਰੇ । ਨਾਨਾ ਬਿਧ ਕੇ ਕਨ'3 'ਸ਼ਿਕਾਰੇ । ਸੇਵਹਿ ਦਾਸ ਸੈਗ ਸਮਦਾਏ । 
ਦਰਬ ਆ।ਦ ਮਨ ਕਾਮਨ ਪਾਏ॥੨॥ਮ੍ਰਿਦੁਲ ਬਾਕ ਤੇ ਨਰ ਸਨਮਸ਼ਨੰਹਿ। 
ਸੂਖ ਦੇ ਨਗਰ ਬਸਾਵਨ ਠਾਨਹਿੰ । ਨੱਤੀ ਗਰਭ ਪ੍ਰਥਮ ਸਮ ਧਰਜੋ'ਵਧਤੋ 
ਚੋਦ ਸਮ ਭਾਂਗਨਿ ਭਰਮੋ ॥ ੨॥ ਸਮੋ ਪੂਸੂਤ ਰੋਨਿ ਕੋ ਆਯੋ।ਸੁੰਦਰ ਸਮਾ 
ਸੁਖਦ ਦਰਸਾਜੋ । ਮਕਰ ਰਾਸ ਮਹਿ ਸੂਹਜ ਬਾਸਾ । ਤ੍ਰੈਦਸ ਬਾਸੁਰ ਬੀਤੇ 
ਮਾਸਾ ॥ ੪ ॥ ਪੁਰ ਜਨ ਅਨੰਦ ਅਚਾਨਕ ਹੋਵਾ।ਮਾਨਵ ਸਭਿ ਦਿਸ਼ਿ ਮਹਿੰ 
ਸੁਖ ਜੋਵਾਂ । ਸਵ ਜਾਮ ਜਥਿ ਰਹੀ ਤਿਰਜਾਮਾ"। ਜਨਮਜੋ ਪੁੱਤ ਬਦਨ 
ਅਭਿਰਾਮਾ ॥ ੫॥ ਦੇਵਨ ਆਨਿ ਅਰਚਨਾ ਕਰੀ।ਬਾਰ ਬਾਰ ਕੁ ਸੰਮਾਂਜੁਲ 
ਝਰੀ”। ਔਚਕ ਸੈਖ ਸ਼ਬਦ ਕੋ ਸੁਨਜੋ । ਜੈ ਜੈ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲੇ ਸਭਿ ਭਨੜੋ 
॥੬॥ ਮਿਲਿ ਦਾਸੀ ਗਨ ਮੰਗਲ ਗਾਯੋ । ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਸੁਨਿ ਹਰਿਖਾਯੋ 
। ਢਹੈਦਿਸ਼ਿ ਤੇ ਗਨ _ਦੇਤਿ ਬਧਾਈ । ਪਾਇ ਦਰਬ ਕੌ 
ਆਸ਼ਿਖ ਗਾਈ॥੭॥ ਜਥਾ ਜੋਰ! ਕੁਲ ਰੀਤਿ ਕਰੰਤੇ । ਸੁਨਿ ਜਾਚਕ ਆਏ 
ਹਰਖੰਤੇ । ਦਾਨ ਮਾਨ ਸਕਭਿਹਿਨਿ ਕੋ ਦੀਨ । ਗੁਰ ਸੁਤ ਸੁਜਸੁ ਅਧਿਕ 
ਬਿ ਲੀਨਿ ॥ ੮ ਮਪਿਤਾਂ ਗੁਰੂ ਢਿਗ ਦਾਸ ਪਠਾਏ । ਅਠਿਕ ਪ੍ਰਕਾਰਨ 
ਬਿਨੈ ਲਿਖਾਏ'। “ਨਾਮ ਰਾਖੀਯਹਿ ਜੌ ਮਨ ਭਾਵਤਿ । ਪੌੜ੍ਹ ਆਪ 
ਕੋ ਦੁਤੀ ਸੁਹਾਵਤਿ! ॥ ੯॥ ਪੰਬ ਬਿਖੈ ਬਸਿ ਜਲਿ ਕੋ ਦਿਨਾ । ਪਹੁੰਚੇ 
ਪੁਨ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਲੇ ਪਨਾਂ। ਸੁਧਸਰੋਵਰ ਪੁਰਿ ਸਹਿ ਆਏ । ਸਤਿਗੁਰ 
ਆਗੇ ਸੀਸ ਨਿਵਾਏ ॥ ੧੦ ॥ ਪੌਤ ਜਨਮ ਸੁਨਿ ਮਨ ਆਨੰਦੇ । ਆਨ 
ਬਧਾਈ ਬ੍ਰਿੰਦ ਭਨੰਦੇ” । ਗੁਰ ਘਰ ਮੈਂ ਬਡ ਮੰਗਲ ਕਰੈ' । ਬਾਜੇ ਬਜਤਿ 
ਪੁੰਜ ਮੁਦ ਭਰੈ' ॥ ੧੧ ॥ ਜਿਨਹੁੰ ਆਨਿ ਸੁਧਿ ਪ੍ਰਥਮ ਸੁਨਾਈ । ਬਸਤ 
ਬਿਭੂਖਨ ਦਏ ਗੁਸਾਈ । ਅਪਰ ਦੀਨ ਗਨ ਕੌ ਧਨ_ਦੀਨਿ । ਅਤਿ 
ਅਲੌਦ ਗੁਰ ਪਤਨੀ ਤੀਠ ॥ ੧੨॥ ਸਰਬ ਪਰਕਾਰਨ ਉਤਸਵ ਸਾਜੋਂ । 

"ਮਨ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ । "ਪਹਿਲੇ ਵਾਂਛੂੰ ( ਫੇਰ ) ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ । “ਰਾਂਤ । 
“ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਕ ਭਰ ਭਰ ਬੜੀ ਲ ਦਿਤੀ, ਭਾਵ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਬਰਖਾ ਕੀਤੀ । “ਬੇਨਤੀ (ਦਿੱਠੀ ) 
ਪਰ ਲਿਖਾਈ । “ਕੁਛ । ?ਕਹਿਦੇ ਹਨ । 



ਗੂਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੩੧੧੮) ਰਾਸਿ ੭ । ਔਸੂ੧੬, 

ਦੰਦਭਿ ਲਘ ਸ਼ਿਸਾਲ ਦਰ ਬਾਜੇ।ਜੋ ਜੋ ਸੁਨਿ ਆਯੋ ਤਿਨ ਪਾਯੋ।ਸਤਿਗੁਰ 
ਸੁਜਸੁ ਜਗਤ ਪਰ ਛਾਯੋ ॥ ੧੩ ॥ “ਗੁਰਤਾ ਮਾਲਕਿ” ਸਤਿਗੁਰ ਜਾਨਾ'॥ 
੩॥ “ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਰਾਇ? ਸੁ ਨਾਮ ਬਖਾਨਾ । ਕੈਚਨ ਕੇ ਕੌਕਨ ਘਰਿਵਾਏ ॥ 
ਹੀਰਨ ਪੰਕਤਿ ਖਚੀ” ਬਨਾਏ ॥੧੪॥ =ਗਲੀ ਝੀਨੀ ਅਲਪ ਕਰਾਇ। 
ਉਪਰ ਗੋਟਾ ਅਧਿਕ ਲਗਾਇ । ਮੇਵਾ ਅਰੁ ਪਕਵਾਨ ਘਨੌਰਾਂ। ਤੀਨਹੁਂ 
ਗਰ ਮਹਿਲਾ ਤਿਸ ਬੇਰਾ ॥ ੧੫॥ ਸਹਤ ਸਨੇਹ ਸੁ ਤੁਰਤ ੫ਠਾਏ।ਕੀਰਤ 
ਪੁਰਿ ਪੋਤਰਾ ਜਨਮਾਏ । ਗਨ ਮੰਗਲ ਇਮ ਨਏ ਰਚੋਤੇ । ਗੁਰੁ ਸਨਬੈਧੀ 
ਅਨੰਦ ਮਚੈਤੇ ॥ ੧੬॥ ਜਬਿ ਦੁਇ ਮਾਸ ਥਿਤੇ ਇਸ ਭਾਂਤੀ । ਸਾਈ' 
ਦਾਸ ਪਠੀ ਤਬਿ ਪਾਤੀ । ਹੋਇ ਦੀਨ ਬਹੁ ਕੀਨਸਿ ਬਿਨਤੀ । “ਆਵਹੁ 
ਮਿਹਰ ਕਰਹੁ ਤਜਿ ਗਿਨਤੀ॥ ੧₹੭॥ ਦਿਵਸ ਬਸੋਏ ਕੋ ਬਡ ਮੇਲਾਂ । 
ਚਹੁੰਦਿਸ਼ਿ ਤੇ ਨਰ ਹੋਇ ਸਕੇਲ। ਇਹਾਂ ਆਨਿ ਕੈ ਕਰਹੁ ਗੁਸਾਈਂ|ਦੇਹੁ 
ਦਰਸ ਦਾਂਸਨ ਸਮੁਦਾਈ” ॥ ੧੮ ॥ ਇੱਤਕਾਦਿਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਬਾਚੀ । 
ਰਿਦੇ ਬਿਚਾਰਜੋ ਕਰਿਬੇ ਸਾਚੀ।-ਉਭੋ ਜੁੱਧ ਹਮ ਕੀਨਿ ਬਿਰੋਧਾਂ' । ਅਬਹਿ 
ਸ਼ਾਹ ਨਹਿ ਠਾਨਤਿ ਕ੍ਰੋਧਾ ॥ ੧੯॥ ਸੁਮਤਿ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਸਮੁਬਾਵੇ । 
ਕਹਿ ਮਹਿਮਾ ਰਿਸ ਉਰ ਬਿਸਰਾਵੈ।ਅਬਿ ਜੈਗਲ“ ਚਲਿ ਦਿਵਸ ਗੁਜ਼ਾਰੈ। 
ਤਹਾਂ ਲਰੋਂ ਰਿਪੁ ਗਨ ਕੋ ਮਾਰੈ' ॥ ੨੦ ॥ ਜੇਗ ਨ ਭਲੋ ਸੁਧਾਸਰ ਮਾਂਹੀ । 
ਆਵਹਿ ਤੁਰਕ ਅਦਬ ਰਹਿ ਨਾਂਹੀ । ਅਰੁ ਲਵਪੁਰਿ ਕੌ ਨੋਰ ਘਨੇਰਾਂ । 
ਚਢਿ ਆਵਹਿ ਲਸ਼ਕਰ ਬਹੁਤੇਰਾ ॥੨੧॥ ਨਹੀ ਮਵਾਸ£ ਹੋਨਿ ਕੋ ਥਾਨ । 
ਨਹੰ' ਬਿਖਮ ਕਿਤ ਦੁਰਗ ਮਹਾਨ । ਲਰਨ ਸਥਲ ਜੈਗਲ ਮਹਿ ਆਛੋ। 
ਕਹੁੰ ਕਹੂੰ ਜਲ ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਬਾਛੋਂ” ॥ ੨੨ ॥ ਮਹਾਂ ਉਜਾਂਰ ਖਰੇ ਰਿ 
ਮਾਰਹਿੰ ਘਨੋ ਤੁਰਕ ਹਮ ਤਹਾਂ । ਜਿਮ ਕਿਮ ਕਰਹਿ ਦਾਵ` ਲੋ ਫਤੇ" 
ਸ਼ਾਹੁ ਜਿ ਆਪ ਜਾਇ;ਤਿਹ ਹਤੈ'॥੨੩॥ ਜਲ ਕੌ ਘੇਰਿ ਚਮੂੰ ਬਿਰ ਹੋਇ। 
ਜਹਿ ਰਿ੫ ਕੋ ਜਲ ਪਾਇ ਨ ਕੌਇ-।ਇੱਤੜਾਦਿਕ ਬਹੁ ਰਿਦੈ ਬਿਚਾਰਾ। 
ਜੈਗਲ ਕੋ ਪਯਾਨ ਨਿਰਧਾਰਾ॥ ੨੪॥ਨਿਸ ਮਹਿ ਮਹਿਲ ਗਏ ਗੋਸਾਈਂ। 
ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਇੰਦ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਬਾਲਕੇ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਜਾਣਿਆਂ । “ਜੜਾਊ 
ਜੜਤਿ । ਦਬਰੀਕ । $ਚੋਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁੱਝ ਕੇ। ਅੜਕੇ । “ਮਾਲਵੇ ਦਾ ਮਾਲ ਥਲਾ ਦੇਸ਼ । 5ਐਸਾ 
ਥਾਂ ਜਿਸ ਦੀ ਓਟ ਲੋਕੇ ਦੇਰੀ ਨਨਨ ਲੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ।(ਅ) ਕਿਲ੍ਹਾ । ? ਲੋੜ ਪਈ ਤੇ ਪਾਣੀ 
ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਫੌਜਾਂ ਲਈ ਇਕ ਬੂੜ ਦਾ 
ਕਾਰਫੂ ਹੈ। "ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਦਾਉ ਕਰਕੇ ਜਿੱਤ ਲਵਾਂਗੇ 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੩੧੧੯) ___ਰਾਸਿ? । ਆ ੧੬. 

ਢਿਗ ਦਮੋਦਰੀ ਚਲਿ ਕਰਿ ਆਈ । ਕਹਨ “ਤੋਹਿ ਭਗਨੀ ਪਨਿ ਪਾਂੜੀ । 

ਹਮਹਿ ਹਕਾਂਰਨ ਹਿਤ ਉਮਹਾਤੀ ॥੨੫॥ ਸਾਈ ਦਾਸ ਲਿਖੀ ਬਹ 

ਬਿਨਤੀ-ਆਵਹੁਮਿਹਰ ਧਰਹੁ ਤਜਿ ਗਿਨਤੀ-।ਤੋਹਿ ਮਨੋਰਬ ਕਹਾਂ 

ਸਨਾਵਹੁ । ਈਹਾਂ ਬਸਹੁ ਕਿ ਤਹਾਂ ਸਿਧਾਵਹੁ?॥ ੨੬॥ ਸੁਨਿ ਦਮੋਦਰੀ 

ਗਿਰਾ ਬਖਾਨੀ । “ਕਰਹੁ ਆਪ ਜੈਸੇ ਮਨ ਭਾਨੀ । ਚਲਹੁ ਚਲਹਿੰਗੇ 

ਸੈਗ ਤੁਮਾਰੇ । ਬਸਟੁ ਬਸਹਿੰਗੇ ਸਭਿ ਨਿਰਧਾਰੇ? ॥ ੨੭ ॥ ਅਰਧ ਚੋਭ 

ਕੋ ਮਾਸ ਬਿਤਾਯੋ। ਗਮਨ ਆਂਪਨੋ ਸਭਿਨਿ ਸੁਨਾਂਯੋ। ਤੀਨ ਹਜ਼ਾਰ ਚਮੂੰ 

ਭਟ ਸੈਂਗ । ਸ਼ਸਤ੍ ਜਿ ਧਾਰਤਿ ਸਹਤ ਤੁਰੈਗ ॥ ੨੮ ॥ ਸਿੱਖਕ ਮਸੈਦ 

ਮੇਵੜੇ ਘਨ । ਦਾਸ ਅਨੇਕ ਤਿਨਹਿੰ ਕੋ” ਗਨ । ਸੁਠਿ ਗੁਰ ਤੇ ਤਯਾਂਰੀ 

ਸਭਿ ਧਾਰੈਂ। ਅਪਨੀ ਅਪਨੀ ਵਸਤੁ ਸੈਭਾਰੈ' ॥੨੯॥ਸਤਿਗੁਰ ਵਸਤੁ ਸਕਲ 

ਮੈਭਾਰੀ।-ਆਵਨ ਹੋਇ ਕਿ ਨਹਿੰ-ਉਰਧਾਰੀ । ਸਕਲ ਕੁ ਟੈਬ ਤਜਾਰ 

ਕਰਿਵਾਯੋ । ਦਾਸੀ ਦਾਸਨ ਕੋ ਸਮੁਦਾਯੋ ॥ ੩੦ ॥ ਚਲਿ ਕਰਿ ਗਏ 

ਪ੍ਰਥਮ ਦਰਬਾਰ । ਹਾਥ ਜੋਰਿ ਬਹੁ ਬਿਨੈ ਉਚਾਰਿ। “ਹੇ ੈ  ਪ੍ਥਮਮ ਆਵਨ 

ਗੰ ਨਾਂਹੀ । ਬਸਹੁ ਸਦਾ ਹਰਿ ਮੰਦਰ ਮਾਂਹੀ॥ ੩੧ ॥ ਜੈਗਲ ਜਾਇ ਜੈਗ 

ਮੈਂ ਠਾਠ" । ਮਾਨੀ ਤੁਰਕਨ ਕੇ ਗਨ ਹਾਨੋ”ਂ?। ਤਬਿ ਅਵਾਜ ਭੀ 

ਮੰਦਿਰ ਮਾਂਹੀਂ । “ਤੁਮਰੀ ਬਿਜੋ, ਅਰਹਿੰ ਰਿਪੁਨਾਂਹੀ#”॥ ੩੨॥ ਸ਼੍ਰੀ 
ਹਰਿਗੋਵਿੰਦ ਸੁਨਤਿ ਅਨੰਦੇ । ਬਦਨ ਕਰੀ ਦੁੰਦ ਕਰ ਬੈਦੇ । ਵਹਿਰ 

ਪ੍ਰ ਦੱਛਨ ਦੇ ਕਰਿ ਚਾਰਿ। ਪੁਨ ਗੁਰ ਤਖਤ ਅਕਾਣ ਸਿਧਾ!ਰ॥੩੩॥ਹਾਬ 

ਜੋਰਿ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਇ।ਬਿੰਦ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਦਯੋ ਬਰਤ'ਇ। ਤਬਹਿ ਮੰਗਾਇ 

ਜਰਾ ਖਾਸਾ। ਜਿਸ ਮਹਿ ਸੁੰਦਰ ਹੋਤਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਾ ॥ ੩੪॥ ਸਿਰੀ ਗਿੰਥ 
ਸਾਹਿਬ ਬਿਚ ਥਾਪਿ। ਕਰਯੋ । ਅਗਾਰੀ ਪਾਛੇ ਆਪ । ਦੋਇ ਦਿਸ਼ਾ ਦੁਇ 

ਚ਼ਮਰ ਢੁਰਾਵੈਂ । ਚਲੇ ਕਿੜਿਕ ਲੋ ਸੇਖ ਬਜਾਵੈ'॥੩੫॥ ਰਬ ਅਹ੍ਹਵਿ ਗੁਰੁ 

ਮਹਿਲਾ ਤੀਨ । ਡੌਰੇ ਨੁਖਾ ਅਰੂਢਨਿ ਕੀਨਿ । ਤੀਨਹੁੰ ਪੁੱਤ ਸੈਗ ਚਢਿ 

ਚਾਲੋ । ਦੁੰਦਭਿ ਬਜੈ' ਸੁਭਟ ਗਨ ਨਾਲੋਂ ॥੩੬॥ ਪਨਹੀ ਬਿਨਾਂ'ਗ੍ਰਿੰਥ ਕੇ 

੧ਗੀ ਹੈ $ “ਕੌਣ । ₹ਧੰਕਾਰੀ । “ਭਾਵ; ਨੰਗੇ ਪੈਰੀਂ 1 
#ਸਾਰੀ ੌਪਈ ਦਾ ਪਾਠਾਤੂ੍ ਇਕ ਥਾਵੋਂ ਐਉਂ ਬੀ ਹੈ:-ਸਭਿ ਕੀ ਕਰਹੁ ਸਹਦਿ 

ਦਿਆਲਾ । ਯੋਵਨ ਸ਼ੱਤ ਨਾਸਿਯ ਤਤਕਾਲ । ਸੁਨਿ ਧੁਨਿ ਭੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਮਾਂਹੀ । ਤੁਮਰੀ 

ਬਿਜੇ _ਅੰਰੈਂ _ਅਰਿ “ਲੱਰੀ ॥ ੩੨॥ 



ਸਰ ਗੁਰ ਪੂਤਾਂਪ ਸੂਰਸ । ( ੩੧੨੦) ਗਸਿ ੭ । ਸੱ ੧੬. 
ਪਾਛੇ । ਪੁਰਿ ਨਿਕਸੇ ਚਲਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਆਛੈ । ਬਿਰ ਜਥਿ ਕਏ ਸ ਬਿਧੀਆਂ 
ਕਹੈ । “ਹਕਮ ਕਰਹੁ ਜੋ ਪਾਛੇ ਰਹੈ ॥ ੩੭ ॥ ਸੇਵ ਸੈਭਾਰਹਿ ਸ਼ੀ ਦਰਬਾਰ। 
ਲੋਨਿ ਦੇਨਿ ਠਾਨਹਿ ਬਿਵਹਾਰ/? । ਸਨਿ ਗੁਰ ਲੋਲੇ“ਸਿੱਖ ਅਨਾਬ' ।ਸੇਵਾਂ 
ਕਰਹਿ ਪ੍ਰੇਮ ਕੇ ਸਾਬ ॥ ੩੮ ॥ ਗੁਰ ਘਰ ਅਵਿਚਲ ਸਿੱਖ ਘਨੇਰੇ” ।ਦਿਨ 
ਪ੍ਰਤਿ ਵਧਹਿ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਡੇਰੇ । ਹਮਰੋ ਆਵਨਿ ਹੋਇ ਨ ਹੋਇ । ਸੇਵਕ ਗੁਰ 
ਕੈ ਰਹਿੰ ਸਭਿ ਕੋਇ”॥ ੩੯॥ ਇਮ ਕਹਿ ਸਗਰੀ ਵਸਤੁ ਸੈਂਭਾਰੀ । ਣੌਰ 
ਠੌਰ ਦਾਸਨਿ ਕਰਿ ਤਯਾਰੀ । ਘਰ ਸਮਾਜ ਸਭਿ ਲਾਦਿ ਚਲਾਲੋ।ਉਸ਼ਟਰ 
ਭਾਰ” ਭਏ ਸਮੁਦਾਯੋ॥ ੪੦ ॥ ਪਰਿ ਜਨ ਗਨ ਸੁਨਿਕੈ ਅਸ ਪਜਾਨਾਂ । 
ਸਭਿ ਕੌ ਰਿਦੈ ਬਿਖਾਦ” ਮਹਾਨਾ । ਆਪਸ ਮਹਿੰ ਕਹਿ ਕਰਿ ਨਰ ਨਾਰੀ। 
ਆਵਤਿ ਮੋਚਿ ਬਿਲੋਚਨ ਬਾਰੀ ॥੪੧॥ ਮੁਖ ਤੇ ਬਾਕ ਨਹੀ! ਨਿਕਸੈਤਾ । 
ਆਨਿ ਮਿਲੋ ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਭਗਵੈਤਾਂ। ਜਥਾ ਰਾਮ ਬਨ ਓਰ ਪਧਾਰੇ । 
ਐਧਪੁਰੀ“ ਨਰ ਬ੍ਰਿਹ ਕੌ ਧਾਰੇ ॥ ੪੨ ॥ ਭਈ ਤਬਾ ਗਤਿ ਰੋਦਤਿ ਆਵੈ 
ਦੇਕ ਕਹੈ' ' “ਹਮ ਸੈਗ ਸਿਧਾਵੈਂ। ਘਰ ਸਮਾਜ ਸਭਿ ਲੋ ਕਰਿ ਜੈ ਹੈਂ। ਜਹਿੰ 
ਗੁਰ ਦਰਸੈ' ਤਹਾਂ ਬਸੈ ਹੈਂ ॥ ੪੩॥ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਜੀ ਹਮਹਿੰ ਬਸਾਯੋ । 
ਅਬਿ ਲੋ ਇਹ ਪਾਲਤਿ ਸੁਖਦਾਯੋ । ਪਾਂਛੇ ਕਿਸ ਅਲੈਬ ਹਮ ਰਹੈਂ । ਗੁੱਰ 
ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਇਬੋ ਚਹੈਂ ॥੪੪॥ ਕੋ ਮਾਲਿਕ ਅਬਿ ਹੋਇ ਹਮਾਰੇ। ਸਤਿ- 
ਗੁਰ ਬਿਨ ਸਭਿ ਰਹੈ' ਦੁਖਾਰੇ। ਜੋ ਸਨਮਾਨ ਕਰਭਿ ਸਭਿ ਭਾਤੀ । ਸੋ 
ਤਜਿ ਚਲੋ, ਨ ਬਿਹਰਤਿ ਛਾਤੀ? ॥੪੫॥ ਬਯਾਕੁਲ ਹੁਦਿ ਬੀਥਨਿ ਮਹਿੰ 
ਡੋਲਤਿ। ਦੁਖ ਬਿਹ ਤੇ ਬਾਵਚ ਜਿਮ ਬੋਲਤਿ । ਪੁਰਿ ਤੇ ਨਿਕਸੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੁ 
ਪਾਂਛੇ । ਕਰਤਿ ਪੁਕਾਰ ਦਰਸ ਕੋ ਬਾਂਛੇ ॥ ੪੬ ॥ ਸਤਿਗੁਰ ਜਬਿ ਦੇਖਜੋ 
ਪਸ਼ਚਾਤੀ ।ਆਵਤਿ ਨਰ ਨਾਂਰਨਿ ਬਿਲਲਾਤੀ।ਥਿਰ ਹੁਇ ਰਹੇ ਨ ਆਗੇ 
ਚਲੋ। ਆਨਿ ਅਖਿਲ ਪੁਰਿ ਕੇ ਜਨ ਮਿਲੇ ॥ 8੪੭ ॥ ਕਰਿ ਬੈਦਨਿ ਕਹਿ 
“ਇਮ ਤੁਮ ਚਾਲੋ । ਬਹੁਰ ਨ ਆਵਹੂ ਜਿਮ; ਸੈਭਾਲੋ” 1 ਕਿਸ ਕੋ ਹਮਹਿੰ 
ਸੋਂਪ ਕਰਿ ਛੋਰਾਂ ? । ਗਮਨੇ ਤੁਮ ਜੈਗਲ ਕੀ ਓਰਾ॥ ੪੮ ॥ ਤੁਮਰੇ ਸੈਗ 
ਚਲਹਿੰਗੇ ਸਾਰੇ । ਸੁਤ ਬਨਿਤਾਦਿਕ ਲੇ ਪਰਵਾਰੇ । ਰਾਵਰਿ ਬਿਰਹ ਸਹੜੋ 

"(ਕੋਈ) ਗ੍ਰੀਬ ਸਿੱਖ । "ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਘਰ ਅਟਲ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖ ਬਹੁੰਝ ਹਨ । ਊਨਾ ਦਾ 
ਭਾਰ । “ਦੁਖ 1 ੯ਮਯੁੱਧਿਆਪੁਰੀ । #ਛਾਤੀ ਬੀ ਨਹੀਂ ,ਵੇੱਟਦੀ । “ਐਉਂ ਸਭ ਕੁਝ ਮਡਫ਼ ਕੇ 
ਟੂਚੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਵੇਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ । 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੩੧੨੧) ਰਾਸਿ 7। ਅੰਸੂ੧੭, 

ਨਹਿ ਪਰੈ । ਰਹਿ ਪਸਚਾਤ ਕੌਨ ਦਖ ਭਰੈ ॥੪੯ ॥ ਭੱਲਾ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ 
ਮਝਾਰੇ । ਨਿਤ ਉਠਿ ਤੁਮਹੋ ਦਰਸ ਨਿਹਾਰੈ।ਪੁਰਿ ਉਜਾਰ ਹੁਇ ਬਸਜੋਠ 
ਜਾਈ?। ਇਮ ਕਹਿ ਰਦਤਿ ਭਏ ਸਮੁਦਾਈ ॥੫੦॥-ਅਸਮੰਜਸ-ਸੜਿ- 
ਗਰੁ ਬਿਚਾਰੈ।-ਪੁਰਿ ਜਨ ਜੇ ਹਮ ਸਾਂਬ ਸਿਧਾਰੈਂ।ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਪੁਰਿ ਪਰਮ 
ਬਸਾਂਵਾ । ਮਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਜੇ ਇਸਹਿ ਦੁਖਾਵਾ-॥ ੫੧॥ ਇਮ ਬਿਚਾਰ ਕਰਿ 
ਬਿਰੇ ਨਿਹਾਰੈ" । ਬਹੁਤ ਭਾਂਤਿ ਕੀ ਧੀਰ ਉਚਾਰੇ । ਨਹਿੰ ਮਾਨਹਿੰ ਪੁਰਿ 
ਬਸਨ ਪਿਛਾਰੀ । ਸੋਚ ਬਿਮੋਚਨ” ਸੋਜ਼ਤਿ ਭਾਰੀ ॥੫੨॥ %੩ ਗੁ ਕਰ ਪ੍ਰਾਪ ਸੂਰਜ 
“ਜੱਥੇ ਸਪਤਮ ਰਾਸੇ 'ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਰਇ ਜਨਮ' ਪ੍ਰਸੰਗ ਬਰਨਨੇ ਨਾਮ ਖੋੜਸਮੇ ਅਸੂ । ੧੬ ॥ 

੧੭. [ਡਰੋਲੀ ਸਾਈ” ਦਾਸ ਦੇ ਘਰ] । 
ਦੋਹਰਾ ॥ ਹਰੀ ਚੈਦ ਗੁਰੁ ਸਸਜ ਜੋ ਪਿਤਾ ਨਾਨਕੀ ਕੇਰ। ਆਯੋ ਵਹਿਰ 
ਸਭਾਰਜਾ ਉਰ ਧਰਿ ਪ੍ਰੇਮ ਬੜੇਰ॥ ੧ ॥ ਚੌਪਈ ॥ ਸਭਿ ਕੁਟੈਬ ਜੂਤਿ ਸ਼੍ਰੀ 
ਗੁਰ ਹੇਰਾ । ਮੋਚਤਿ ਨੀਰ ਬਿਲੌਚਨ ਕੇਰਾ” । ਬੋਲਕੋ “ਗੁਰ ਅਲੀਬ ਪੁਰਿ 
ਸਾਰੋ । ਤੁਮ ਤਯਾਗਤਿ” ਨਹਿ ਕਰੀ ਅਵਾਹੋ ॥ ੨ ॥ ਪਤਿ ਬਿਹੀਨ ਜਿਮ 
ਰਹਤਿ ਨ ਨਾਰੀ । ਸਸਿ ਬਿਨ ਨਿਸਾ',ਨਦੀ ਬਿਨ ਬਾਰੀ“ । ਮਹਿਪਾਲਕ 
ਬਿਨ ਚਮੂੰਨ ਆਛੈ । ਤਥਾ ਪੁਰੀ ਸਭਿ ਤੁਮਰੇ ਪਾਂਛੇ ॥੩॥ ਰਹੇ ਉਡੀਕਤਿ 
ਆਗੈ ਗਏ” । ਕੇਤਿਕ ਦਿਨ ਮਹਿ ਆਵਨ ਕਿਏ । ਪੁਰਿ ਜਨ ਨਿਰਾਧਾਰ 
ਕਿਮ ਰਹੈ'। ਉਜਰ ਜਾਹ, ਕੈ ਤੁਮ ਸੈਗ ਲਹੈ' ॥ ੪॥ ਮੈਂ ਅਬਿ ਤਯਾਰ 
ਹੋਇ ਕਰਿ ਆਯੋ । ਚਹੋਂ ਆਪ ਕੇ ਸੈਂਗ ਸਿਧਾਯੋ । ਸੁਤਾ, ਸੁਤਾ ਸਤ”; 
ਸਹਿਤ ਤਿਹਾਰੇ । ਉਰ ਅਨੰੰਦ ਨਿਤ ਲਹੋਂ ਨਿਹਾਰੇ ॥ ੫॥ ਸੁਨਿ ਕਰਿ 
ਸਸਰ ਗਿਰ' ਗੁਰ ਭਾਰੀ । ਧੀਰਜ ਦੈਬੇ ਹੇਤੁ ਉਚਾਰੀ । “ਇਹ` ਗੁਰ ਪ੍ਰਿ 
ਨਿਤ ਬਸਹਿ ਸਵਾਯਾਂ । ਅੰਨ ਦਰਬ ਕੀ ਕਮੀ ਨ ਕਾਯ ॥੬॥ ਦੋਕ 
ਬਸੈ ਜੋ ਧਨੀ ਬਨੌ ਹੈ । ਅੰਨ ਬਸਨ ਕੀ ਕਮੀ ਨ ਹ੍ਰੋ ਹੈ। ਜੋ ਗੁਰ ਪੁਰਿ ਕੋ 
ਬਿਘਨ ਉਠੇ ਹੈ । ਬਿਨ ਮਾਰੇ ਆਪੇ ਮਰਿ ਜੈ ਹੈ ॥੭॥ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰਿ ਬਾਹੁ 
ਪਕਰਾਈ । ਅਬਿਚਲ ਜਿਸ ਕੀ ਨੀਵ ਰਖਾਈ । ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਿਰ ਮਹਾਂ 
ਪ੍ਰਤਾਪ । ਦਹ ਨਿਤ ਹੱਛਕ ਹਇ ਆਪੂ?॥੮॥ ਕਹਿ ਇੱ ਤਿਯਾਦਿ ਸਗਲ 

.ਠਹਿਰ ਗਏ (ਤੋ ਉਨਹਾਂ ਵਲ) ਤੱਕ ਰਹੇ ਹਨ । “ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਜੀ । “ਭਾਵ ਅੱਖੀਂ ਤੇਂ ਜਲਚਲਦਾ 
ਹੈ। “ਆਪ ਨੌ(ਪੁਰੀ) ਛੇਡਦਿਆਂ । “ਚੌਦ ਬਿਨਾ ਰਾੜ੍ਹੀ । ਜਲ। “ਜਦ ਆਪ ਆਗੇ ਗਏ ਸਾਓ। 
ਦਪੂੜ੍ੀ ਤੇ ਦੋਹਤਾ ਭਾਵ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੂਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗਬਹਾਦਰ ਜੀ । ੯ਕੋਈ ( ੮ '#- 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੩੧੨੨) ਰਾਸਿ ?। ਅਸੂ ੧7. 

ਸਮੁੜਾਏ । ਨਿਜ ਮਾਯਾ ਕਰਿ ਉਹਿ ਬਿਰਮਾਏ”। ਸਭਿ ਕੋ ਸਦਨ ਲਗੇ 
ਤਬਿ ਆਛੇ ।ਪਾਛੇ ਹਟਨਿ ਅਖਿਲ ਮਨ ਬਾਂਫੇ ॥੬॥ ਦੈ ਧੀਰਜ ਸਤਿਗੁਰ 
ਸਭਿ ਤਾਂਈ । ਹਰੀ ਚੋਦ ਕੌ ਕੁਜ ਪਕਰਾਈ । ਜਾਨਿ ਸਸੁਰ ਬਡ, ਬੈਦਨ 
ਕਰਿਕੌ । ਮੁਰੇ ਸਰਬ ਹੀ ਦਰਸ ਨਿਹਰਿਕੈ ॥੧੦॥ ਸਿਵਕਾ ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ 
ਆਰੂਵੇ । ਮਾਰਗ ਗਮਨੇ ਜਿਸ ਗੁਨ ਗੂਦੇ । । ਹਰੀ ਚੋਦ ਮਿਲਿ ਤਨਜਾਂ 
ਸਾਥ । ਵੇਰ ਹਾਬ ਦੋਹਤ ਕੇ ਮ'ਬ॥੧੧॥੩ੇ ਗੁਰ ਮਹਿਲਾਂ ਸੋਂ ਨਰਨਾਰੀ। 
ਮਿਲਿਮਿਲਿ ਅਖਲ ਬੈਦਨਾਂਧਾਰੀ।ਜਥਾ ਜੋਗਕਹਿ ਸਨਿ ਕਰਿ ਸਾਰੇ।ਅਆਪ 
ਆਪਨੇ ਸਦਨ ਸਿਧਾਰੇ॥੧੨॥ ਚਮੂੰ ਸਹਤ ਗੁਰ ਕੀਨਿ ਪਯਾਨਾ । ਦੰਦਭਿ 
ਬਜਜੋ ਕਿ ਘਨ ਗਰਜਾਨ' । ਸਗਲ ਕੁਟੰਬ ਸਗ ਮੈਂ ਲੀਨ' । ਸਨੋ ਸਨੇ 
ਗੁਰ ਚਲਿਬੋ ਕੀਨ” ॥੧੩॥ ਹੁਤੇ ਕੋਸ ਨੌ ਤਾਰਨ ਤਰਨ । ਤੀਰਥ ਪਿਥ੍ਯੋ 
ਪਾਂਪ ਗਨ ਹਰਨ।ਪੁਰਬ ਦਿਸ਼ਿ ਕੋ ਤੇਰੇ ਪਾਏਬਰਨ ਬਰਨ ਕੇ ਤੇਬੂ ਲਾਏ 
॥੧੪॥ ਕਰਿ ਬਿਸਰਾਮ ਜਾਮਨੀ”ਟਾਰੀ । ਉਠਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੋਚ ਕੋ ਧਾਰੀ । 
ਕਰਿ ਸ਼ਨਾਨ ਦੇ ਕਰਿ ਧਨ ਦਾਨ।ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਕੇ ਗਏ ਸਥਾਨ ॥ ੧੫॥ 
ਹਾਬ ਜੋਰਿ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਈ।ਕਰਿ ਬਦ ਨਸਿਵਕਾ"ਮੰਗਵਾਈ।ਚਢਿ ਕਤਿ 
ਸਤਿਗੁਰ ਪੰਥ ਪਧਾਰੇ । ਸੈਗ ਚਮੂੰ ਚਲਿ ਬਜਤਿ ਨਗਾਰੇ।੧੬॥ਅੱਗਹ ਗਿੰਥ 
ਸਾਹਿਬ ਅਸਵਾਰੀ। ਚਾਰੁ ਚਮਰ ਢੋਰਤਿ ਦੁਤਿ ਭਾਰੀ । ਪਾਛੇ ਸਭਿ ਕ੍ਟੰਬ 
ਮਗ ਚਾਲਤਿ । ਸ਼ਬਦ ਹੋਤਿ ਬਡ ਹਯ ਪਗ ਡਾਲਤਿ ॥ ੧੭ ॥ ਗਗਨ 
ਅਛਾਦਹਿ ਉਡ ਕਰਿ ਧੂਰ । ਮੰਦ ਤੇਜ ਭਿਸਤੇ ਹੁਇ ਸੂਰ“ । ਚਲਤਿ 
ਬਾਹਨੀ ਪੰਕਤਿ ਕਰੈ“ । ਗਾਮ ਪੰਥ ਮਹਿ ਤ੍ਰਿਨ ਕ੍ਰਿਖ ਦਰੈ॥੧੮॥ ਤ੍ਰਿਠ 
ਕਾਸ਼ਟ ਛੀਨਹਿਂ ਜਹਿ ਡੇਰਾ[।ਪਿਖਹਿਂ ਲੋਕ ਰਿਸ ਧਰਹਿੰ ਘਨੇਰਾ । ਪ੍ਜਾ 

"ਅਪਨੀ ਮਾਇਆ ਪਾਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਪਰਚਾ ਦਿੱਤੇ (ਪਿਛੇ ਰਹਿਣ ਲਈ) । “ਪੱਤ੍ਰ] ਵੇ 
ਪੁੱਤਰ (ਸਰੀ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ)ਸਿਰ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਕੇਰਾਤ। “ਪਾਲਕੀ । “ਸੂਰਜ ਦਾ । । ੬ਵੇਜ 
ਸਵ ਏਨ੍ਹਕੇ ਚਲਦੀ ਹੈ,ਕਿਉ'ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਕ ਪੂਕਾਰ ਦੀ ਕਵੈਦ ਫੌਜ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਕੇ 
ਪੇਂਤੜੇ ਬੈਦ ਟੁਰਨ& ਲੜਨ॥ ਮੁੜਕੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਦਿ ਆਪ ਸਿਖਾਂਏ ਸਨ । “ਰਾਹ ਦੇ 
ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਘਾਹ ਖੇਤੀ ਦਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ (ਫੌਜ) । #ਪਾਠ:-ਚਰੈ । 

7 ਇਸਦਾ ਇਹ ਭਾਵ ਨਹੀ ਕਿ ਜੂਲਮ ਰਵਾ ਰੱਖਕੇ ਜਾ ਰੰਹੇ ਸਨ । ਗੁਰ ਘਰ ਦਾ 
ਅਸੂਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਨ ਦਾਣਾ ਤ੍ਰਿਣ ਮੁੱਲ ਦੇਕੇ ਲੈਦੇ ਸਨ । ਜਿੱਥੇ ਉਤਰ ਸਨ ਨੁਕਸਾਨ 
ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਜਦ ਦਲ ਚਲਦੇ ਹਨ ਤਾੰ ਸ਼ਹਿ ਸਭਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਂਦਾ 

ਭਾਗੈ ੁਕ ਦ੪ ਅਗਨੇ ਪੰਨੇ ਦੇ ਹੇਠਛੁਥ= 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ । _ (੩੯੨੩) ਰਾਸਿ ੭ । ਅ੧ ੧੭, 
ਕਿਲੋ ਹਾਕਮ_ਸੰਹ ਸੈਨ।। ਜੇ ਬੇਮੁਖ ਮਹਿਮਾ ਸਮੁੜੈਂ ਨਾ॥ ੧੬॥ ਸੇ 
ਖੁਨਸਾਹਿੰ ਜਰੈਂ, ਨਹਿ ਜਦੈ।ਮਨਹੁੰ ਉਖਾਰਤਿ ਹੈ ਨਿਜ ਜਰੈ ਪਿਖਹਿਂ 
ਪ੍ਰਤਾਪ ਮਹਾਂ ਬਲ ਵਾਰੇ । ਕਹਹਿੰਪਕ ਇਨ ਸ਼ੱਤ੍੍ ਗਨ ਮਾਰੇ ॥ ੨੦॥ ਅਰੁ 
ਜੋ ਅਰਹਿੰ" ਬਹ੮ ਸਮਤਾਈ । ਤੁਰਨ ਜਮ ਘਰੋਂ ਦੇਤਿ ਪਠਾਈ । ਸ਼ਾਹ 
ਜਹਾਂ ਤੇ ਤਾਸ ਨ ਧਰੈਂ । ਸੈਨ ਅਸੈਖਨ ਸੇ ਲਰਿ ਪਹੈਂਨੈਂ । ੨੨॥ ਸਪਤ 
ਹਜ਼ਾਰ ਹਤੇ ਇਕ ਬਾਰੀ । ਪੁਨਹ ਦਗਨ ਇਸ ਤੇ ਸੇਘਾਰੀ” । ਟਰਯੋ 
ਸ਼ਾਹੁ ਰਣ ਤੇ ਧਰਿ ਸ਼ੈਕਾ। ਇਹ ਨਹਿ ਮਿਟਯੋ ਬੀਰ ਬਰ ਬੈਕਾਂ ॥ ੨੨ ॥ 

ਪ੍ਰਥਮ ਪੰਚ ਗੁਰ ਸ਼ਾਂਤ ਸਰੂਪ । ਇਹੁ ਧਰਿ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਭਯੋ ਬਡਿ ਭੂਪ । ਜੋਧਾਂ 
ਮਹਾਂ ਕਰਨਿ ਸੋਗ੍ਹਾਮੂ । ਦੰਡ ਪ੍ਰਚੇਡ ਦੀਹ ਬਲ ਧਾਮੁ“॥ ੨੩ ॥ ਡੀਲ 

ਦਰਾਜ ਨ ਦੂਸਰ । ਕੋਈ । ਬਲ ਅਰ ਸ਼ਕਤਿ ਕਹਾਂ ਸਮ ਹੋਈ।ਸੁੰਦਰ ਮੁਖ 
ਮੰਡਲ ਦਰਸੈਤਾ । ਦੀਰਘ ਬੀਰਜ“ ਧੀਰਜਵੈਤ” ॥ ੨੪ ॥ ਇੱਤਯਾਦਿਕ 
ਕਹਿ ਆਪਸ ਮਾਂਹੀ। ਨਿਜਘਰ ਦਬਕਹਿੰ! ਨਿਕਸਹਿ ਨਾਂਹੀ ।-ਚਲਜੋ 

ਜਾਇ ਇਕ ਦਿਨ ਹੀ ਰਹੈਂ-। ਯਾਂਤੇ ਨਹਿ ਕਠੋਰ ਕੋ ਕਹੈ ॥ ੨੫ ॥ ਹੁਇ 
ਨੁਕਸਾਨ ਸੀਸ ਸਹਿ ਲੇਤਿ । ਨਹਿ ਬਿਗਰਹਿ ਸਮੁਝਹਿੰ ਮ੍ਰਿਤੁ ਹੇੜੂ | 

ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗਮਨਤਿ ਸਹਿ ਸੈਨਾਂ । ਮਗ ਮਹਿ ਬਸੇ ੧ ਚਲਤਿ ਦੁਇ ਰੈਨਾ 
॥੨੬॥ ਪ੍ਰਥਮ ਪਾਇ ਸੁਧਿ ਸਾਂਈ ਦਾਸ। ਇਤ ਆਗਮਨ ਭਯੋ ਸੁਖਰਾਸ | 
ਢਮੂੰ ਸਰਬ ਪਰਿਵਾਂਰ ਸਮੇਤ ਨਿਕਫਿ ਪਹੂੰਚੇ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਿਕੋਤ ॥ ੨੭॥ 
ਲੇ ਨਰ ਸੋਗ ਆਇ ਅਗਵਾਈ । ਬਿਕਸਯੋ ਸਦਨ ਅਨੰਦ ਸਮੁਦਾਈ । 

ਸਰਦ ਇੰਦ੯ ਹਰਿ ਗੋਵਿੰਦ ਓਰ॥ਕਰਜੋ ਚਕੋਰਨ ਕੋ ਦਿ ਜੋਰ॥੨੮॥ 

। ਨਮੋ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਕਰਿ ਧਰਿ ਭਾਵਾ'” । ਪਿਖਿ ਚਰਫਾਰਬਿੰਦ ਉਤਲਾਵਾਂ । 

ਗਹਿ ਰਕ'ਬ ਕੋ ਸਿਰ ਪਰ ਧਾਰੇ । ਅਨੰਦ ਨੀਰ ਲੋਚਨ ਕੋ ਡਾਰੇ ॥੨੯॥ 

ਜਨੁ ਸਨੇਹ ਅਰੁ ਆਤਮ ਗਜਾਨਾਂ । ਚਿਰ ਕੇ ਬਿਛੂਰੇ ਕੀਨਿ ਮਿਲਾਨਾ। 
"ਸੜਦੇ ਹਨ ਬੱਲਦੇ ਨਹੀਂ । “ਜੜ੍ਹਾਂ । “ਅੜਦੇ ਹਨ । “ਮਾਰੇ । “ਬਲ ਦਾ ਘਰ ਹਨ । ੬ਮਹਾਂ 

ਬਲੀ । “ਘਰ ਵਿਚ ਹੀ ਦਬ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । "ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ । ₹ਚੈਦ੍ਹਮਾ । "ਨੇਤ੍ਰੀਂ ਦਾ ਜੋੜਾ । 

(ਅ ਨੇਤ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ । "ਪ੍ਰੇਮ ਧਾਰਕੇ । ਵਪਾਟ-ਮੰਹੇ 1 
"ਵ੩![ਪਿਛਨੇ ੮੨ ਦੀ ਬਾਕੀ ਟੂਕ] 

ਹੈ। ਕਿੰਤੇ ਦਾਣਾ ਪੱਠ' ਦੇਣੋ ਕੋਈ ਨਾਂਹ ਕਹੋ ਤਾਂ ਕੀਮਤ ਦੇ ਕੇ ਪਰ ਜੋਰ ਨਾਲ ਲੋਫਾ 

ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਵਿ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੁਭੀਤੀ ਦਰਸਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਤਾਂ ਈਰਖਾ ਨਾਠ 

ਖੁਸ ਰਹੇ ਹਨ) ਦੇ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਗਲ ਦਗ ਵੱਚਰ ਬਨਾ ਰਹੇ ਹਨ; ਕੋਈ ਬਲ ਤੇ ਸੈਨਾ ਤੇ 

ਡੁਚਕਾੰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਤੈਤਾ ਦੇਖਕੇ ਅਚਰਜ ਹੇ ਰਹੇ ਹਨ । 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੩੧੨੩) ਰਾਸਿ ੭। ਔਸੂ ੧੭. 

ਸਤਿਗੁਰ ਬੂਝੀ ਕੁਸ਼ਲ ਬਤਾਈ । ਡੇਰਾ ਕਰਜੋ ਸੁਭਟ ਸਮੁਦਾਈ ॥ ੩੦॥ 
ਤੀਨਹੁੰ ਗੁਰ ਪਤਨੀ ਜਬਿ ਦੇਖੀ।ਪਟਜੋ ਪਾਇ ਧਰਿ ਭਾਉ ਵਿਸ਼ੇਖੀ।ਅਪਰ 
ਸਗਲ ਗੁਰ ਕੇਰ ਨ ਜੀਕੀ।ਮਿਲਜੋ ਤਬਹਿ ਪੂਰੀ ਇਛ ਜੀਕੀ ॥੩੧॥ ਤਿਮ 
ਰਾਮੋ ਮਿਲਿ ਮਸਤਕ ਟੇਕਾ । ਸਭਿ >ਟੌਬ ਸਹਿ ਜਲਧਿ ਬਿਬੇਕਾ। ਸੁੰਦਰ 
ਗਨ ਪਰਈਕ ਡਸਾਏ। ਉਜਲ ਆਸਤਰਨ ਸੋਂ ਛਾਏ॥ ੩੨॥ ਸੁੰਦਰ 
ਮੰਦਿਰ ਅੰਦਰ ਥਿਗੇਸੈਨਾ ਵਹਿਰ ਸਿਵਰ ਬਹੁ ਕਰੇ।ਤੰਬੂ ਸ਼ਮਿਯਾਨੇ ਬਹੁ 
ਤਾਨੇ। ਗਾਡਯੋ ਝੈਡਾ ਉਚ ਮਹਾਨੇ ॥ ੩੩॥ ਜਥਾਜੋਗ ਉਤਰੇ ਸਮੁਦਾਯਾ। 
ਆਦਿ ਮਸੈਦਨ ਚਮੁੰ ਨਿਕਾਯਾ" । ਜਥਾ ਸ਼ਕਤਿ ਦੈਪਤੀ ਹੁਲਾਸ। 
ਸੇਵਤਿ ਰਾਮੋ ਸਾਂਈਦਾਸ” ॥ ੩੪ ॥ ਅਧਿਕ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਅਸਨ ਬਨਾਯੋ।ਬੇਠਿ 
ਨਿਕਟਿ ਧਰਿ ਭਾਉ ਅਚਾਯੋ । ਤਥਾ ਗੁਰੁ ਕੇ ਨੰਦਨ ਸਾਰੇ । ਧਰਿ ਅਨੌਦ 
ਅਚਵਾਇ ਅਹਾਂਰੇ ॥ ੩੫ ॥ ਪੁਨ ਰਾਮੋ ਪ੍ਰੀਤੀ ਬਡ ਧਾਗੇ । ਅਚਿ ਦਮੋਦਗੇ 
ਆਦਿਕ ਸਾਰੀ। ਕਹਜੋ ਗੁਰੂ “ਸੁਨਿ ਸਾਂਈਦਾਸ!ਤੋਹਿ ਪ੍ਰੋਮ ਨੇ ਆਨੇ ਪਾਸ 
॥ ੩੬॥ ਨਿਤ ਚਿਤ ਸਿਮਰਤਿ ਹਾਬਨ ਜੋਰਿਕਰਤਿ ਰਹਯੋ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ 
ਲੋਰ । ਯਾਂਤੇ ਪਠਿ! ਕਰਿ ਤੁਵ ਅਰਦਾਸ”। ਕਰਿ ਤਯਾਰੀ ਆਏ ਪੁਰਿ 
ਅਆਸੁ””॥੩੭॥ ਸਾਂਈਦਾਸ ਕਹਮੋ ਧਰ ਭਾਉ।“ਇਹੀ ਆ੫ ਕੌ ਸਹਜ 
ਸੁਭਾਉ । ਰਾਜ ਸਮਾਜ ਦਰਬ ਨਹਿ ਹੇਰੋ। ਲਖਹੁ ਨ ਸਾਕ ਸਬੋਧ ਬਡੇਰੋ॥ 
੩੮॥ ਜਹਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਕੋ ਚਿਤਹੁ ਗੁਸਾਈ' । ਸਭਿ ਤਯਾਂਗਹੁ ਤਹਿ ਪਹੁੰਚਹੁ 
ਜਾਈ।ਰਾਜ ਸਮਾਜ ਫੋਡਿ ਛ੍ਰੁਰਾਈਜਾਇ ਬਿਦਰ ਕੋ ਨਿਸ ਬਿਤਾਈ॥ 
੩੯॥ ਦਿਜਬਰ ਪੰਡਿਤ ਗੂਠਿ ਗਨ ਵਾਨੇ?। ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਸੇ ਤਜਾਗੇ 
ਸਯਾਨੋ । ਸ਼ੁੂਦ ਭਗਤ ਕੇ ਸੋਗ ਵਿਰੈਤੇ । ਬਿਦਤਿ ਜਗਤ ਮਹਿੰ ਨਹੀਂ 
ਛਪੰਤੇ ॥ ੪੦ ॥ ਬਸਿ ਦਾਸਨ ਕੇ ਸਦਾ ਗੁਸਾਈ ! ਤੁਮਰੀ ਕ੍ਰਿਤ ਤੁਮ ਕੌ 
ਬਨਿਆਈ । ਅਪਰ ਨਹੀ' ਸਮਤਾ ਕੋ ਧਰੈ। ਬਸ ਦੀਨਨਿ ਕੇ ਨਿਤ ਅਨੁ- 
ਸਰੇਂ'! ॥੪੧॥ ਰਹਤਿ ਭਏਂ ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ।ਸਦਾ ਸੁਧਾਰਹਿੰ ਸਿੱਖਨ 
ਕਾਜ । ਕਥਿ ਕਬਿ ਵਹਿਰ ਅਖੋਰ ਸਿਧਾਵੈ । ਕਬਹੁੰ ਬੈਂਠਿ ਕਰਿ ਸਭ। 

“ਸਾਰੀ । (ਆਪਣੀ) ਸ਼ਕਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਅਨੰਦ ਨਾਲ ਦੈਪਤੀ ਰਾਮੋ ਤੇ ਸਾਈ' ਦਾਸ ਸੇਵਾ 
ਕਰਦੇ ਹਨ । “ਪੜ੍ਹੋ ਕੇ । “ਤੋਰੀ ਦਿੱਠੀ । “ਛੇਤੀ । <ਕੌਦੁਵਾਂ ਦੇ ਰਾਜਾ (ਦਰਯੋਧਨ) ਦਾ 
ਤਿਆਗ ਕੋ । “ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੇ । ਦਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਦੇ ਵੱਸ ਹੋ ਤੇ ਨਿਤ (ਤਿਨ੍ਹੀਂ ਦੇ) ਅਨੁਸਾਰੀ ਹੈ । 
ਭਾਵ ਡਰੋਲੀ ਵਿਚ । ੧੫ :=ਪਾਸੋ। 



_਼ੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੩੧੨੫) ਰਸੰਸ ੭। ਅੱਸੂ ੧੦, 
ਲਗਾਵੈਂ॥ ੪੨॥ ਬਹੁਰ ਵਿਸੋਏ ਕਾ ਭਰਿ ਮੇਲਾ। ਸੁਨਿ ਸਥਿ ਗੁਰਕੀ 
ਭਯੋ ਸਕੇਲਾ। ਬਹ ਉਪਹਾਤਨ ਆਨਿ ਚਢਵੈਂ । ਬੈਦਹਿ ਚਰਨ ਦਰਸ 
ਕੋ ਪਾਵੈ' ॥ 8੩॥ ਗੁਰ ਦਿਗ ਬਸੀੰਹੇ ਲਾਭ ਕੋ ਜਾਨੌ' । ਦਰਸਹਿੰ ਅਪਨਿ 
ਕ੍ਰਿਤਾਰਬ ਮਾਨੌਂ। ਅਨਗਨ ਵਸਤੁ ਅਰਪਹਿ ਆਇ । ਨਰ ਨਾਰੀ ਹੋਏ 
ਸਮੁਦਾਇ॥ ੪੪॥ ਮਨੋਂ ਗਾਮਨਾ ਪਾਇ ਸਿਧਾਰੇ । ਨਿਸਾ ਤੀਨ ਗੁਰ 
ਨਿਕਣਿ ਗੁਜ਼ਾਰੇ । ਸੁਜਸੁ ਕਰਤ ਅਪਨੇ ਗਿਹ ਗਏ । ਸਤਿਗੁਰ ਤਹਾਂ 
ਬਿਰਾਜਤਿ ਭਏ ॥੪੫॥ ਇਤਿ ਗਰੂਰ ਪਤਾ੫ ਸੂਰਜ ਹਿੰਥੋ ਸਪਤਮ ਚਾਸੇ “ਡੇਲੀ ੫੦ਚਨ' ਪ੍ਰਸੇਗ ਬਰਨਨੇ 
ਨਾਮ ਸਪਤ ਦਸ ਅੰਸੂ ॥ ੧੭ ॥ 

੧੮. [ਵੱਡੇ ਘਰ; ਭਾਈ ਸਾਦਾ ਸਾਧੁ] । 
ਦੋਹਰਾ ॥ ਬਸਤਿ ਡੁਰੋਲੀ ਗ੍ਰਾਮ ਮਹਿੰ ਕੀਨੇ ਅਨਿਕ ਬਿਲ'ਸ । ਏਕ ਗਾਥ 
ਹੋਈ ਜਬਾ ਸੁਨਹੁ ਤਥ' ਸੁਖਰਾਸ॥ ₹॥ ਘਰ ਵੱਡੇ ਇਕ ਗਰਾਮ ਸਹਿ 
ਗੁਰ ਸਿਖ ਬਸਹਿ ਤਿਖਾਨ।ਰਾਮਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਧਰੀ ਮਹਾਨ ॥ 
੨॥ ਚੌਪਈ ॥ ਛਠੇ ਮਾਸ ਦਰਸਨ ਕੌ ਜਾਇ। ਜਥਾ ਸ਼ਕਤਿ ਧਨ ਭੇਣ 
ਚਢਾਇ।ਸੁਨਹਿ ਪ੍ਰੋਮ ਕਰਿ ਗੁਰ ਕੀ ਬਾਨੀ । ਧਰਮ ਕਿਰਤ ਕਰਿ ਥਨਹਿ 
ਸੁ ਦਾਨੀ॥ ੩॥ ਭਉ" ਉਰ ਬਿਖੈ ਭਾਉ" ਕੋ ਧਾਰੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਿਮਾਂ 
ਅਧਿਕ ਉਚਾਰੈ। ਸ੍ਰੀ ਅਜਨ ਕੋ ਸੇਵੜਿ ਰਹਜੋ । ਬਪੁਬਹੁ ਬਰਖਨ ਬਯ 
ਨਿਰਬਹਮੋ“॥ ੪॥ “ਆਕਲ? ਕਹਹਿੰ ਤਾਂਹਿ ਕੋ ਨਾਮੂ । ਮਨ ਕੋਂ ਗੁਰਮਤ 
ਮਹ ਬਿਸਰਾਮ(ਤਿਸ ਕੇ ਗ੍ਰਿਹ ਨਿਪਜੀ ਇਕ ਕੈਨਯਾ।ਪੂਰਬ ਜਨਮ ਪੂੰਨ 
ਕੀ ਧੈਨਯਾ।੫॥ਸਪਤ ਬਰ੫ ਜਬਿ ਆਕੂਲ ਜਾਨੀ/ਕਿਤ ਸਨਬੈਧ ਕਰੋ? 
ਮਨ ਠਾਨੀ । ਵਿਜ ਬੁਲਾਇ ਕਰਿ ਦਯੋ ਪਠਾਈ । “ਕਰਿ ਸ਼ੁਭ ਬਲ ਮਮ 
ਸੁਤਾ ਸਗਾਈ? ॥ ੬ ॥ ਫਿਰਜੋ ਕਿਤਿਕ ਥਲ ਮਿਲਜੋ ਨ ਹਾਣੀ“। ਖੋਜਤਿ 
ਆਯੋ ਪੂਰਿ ਤੁਕਲਾਣੀ । ਬੂਝਤਿ ਘਰ ਤਿਖਾਣ ਕੇ ਗਯੋ । ਸਮਤਾ ਮਹਿ 
ਨੀਕੇ ਪਿਖਿ ਲਯੋ ॥ ੭॥ ਕਹਜੋ ਸਬੈਧ ਕਰਨ ਕੌ ਜਬੈ । ਸਾਦਾ ਨਾਮ ਸੁ 
ਖਾਤੀ£ ਤਬੈ । ਸਨਮਾਨਯੋ ਸੇਵਾ ਸਭਿ ਠਾਨੀ । ਨਿਸ ਬਸਾਇ ਕਰਿ ਗਾਬ 
ਬਖਾਨੀ ॥ ੮॥ ਭਲੋ ਮਹੂਰਤ ਤਬਹਿ ਸੁਧਾਇ । ਤਿਸ ਕੋ ਸੁਤ ਸਾਧੂ 
“ਰੋ । ₹ਪ੍ਰੇਮ । ਸਰੀਰ ਦ ਆਯੂ ਬਹੁਤੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਨਿਰਬਾਹੀ । “੧ਨਤ। ਜੋਰ। । “ਬਰਾਬਰ ਦੀਂ 
ਵਰ । $ਤਰਖਾਣ/ #ਇੱਹ ਨਾਮ ਸਾਰੇ ਅਸੂ ਵਿਚ 'ਸੈਧੂ” “ਸਾਧੂ? ਤੇ ਸੁੱਧੂ ੜੈ੍ 
ਫੂਪਾਂ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਨੁਸਖਿਆਂ ਵਿਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ । ਇਕ ਪਾਠ ਕਿੱਸੇ ਵਿਚ ਵੀ ਨਹੀਂ । ਅਸਾੰ 

ਪਾਠ “ਸਾਧੂ” ਵਰਤਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ! 



_ ਸਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੩੧੨੬) ਰਾਸਿ ੭। ਅੰਟ ੧੮. 

ਬੈਠਇ। ਕਾਢਿ ਤਿਲਕ ਕੁਲਰੀਤਿ ਕਰਾਈ ।ਪੁਨ ਆਕ਼ਲ ਕੌ ਆਨਿ 

ਸੁਨਾਈ ॥ ੯ ॥ “ਪੂਰ ਤੁਕਲਾਣੀ ਮਹਿੰ ਸ਼ੁਭ ਧਾਮ । ਭਲੋ ਜਾਤਿ ਮਹਿ 
ਸਾਦਾ ਨਾਮ। ਤਿਸ ਕੌ ਸੁਤ ਸਾਧੂ ਬਯ ਬਾਲ"। ਕਰਯੋ ਸਸੋਧ ਬਹੁਤ ਬਟਲ 

ਭਾਣਣ”॥ ੧੦॥ ਸੁਨਿ ਆਕੁਲ ਨੇ ਬੂੜਨ ਕਰਤੋ। ਗੁਰ ਕੋ ਸਿੱਖ ਕਿ 

ਨਹੀਂ ਨਿਹਰੜੋਊ” । ਬਿੱਪ ਕਹੈ “ਮੈਂ ਨਹੀ' ਬਿਚਾਰ।ਨੀਕੋ ਏਕ ਨਿਕੇਤ 
ਨਿਹਾਰਾ॥੧੧॥ ਪਛੁਤਾਯ ਬਸ ਦਲਯੇ ਨ ਵੇਗਬੀਤੇ ਕਤਿਕ ਬਰਖ ਪੁਨ 

ਹੇਗਿਗੁਰ ਕੌ ਰਹਮੋ _ਅਰਾਧਿਤਿ ਸਦਾ । “ਕਰਹੁ ਸਬੋਧੀ ਸਿਖ ਜਦ ਕਦ %॥ 

੧੨॥ ਇਮ ਆਕਲ ਵਿੰਤਾ ਬਸਿ ਹੋਵਾ।ਸੇਮੈ' ਸੁ ਬਯਾਹ ਕਰਨਿ ਕੌ ਜੋਵ। 
ਲਿਖ ਕਰਿ ਪਾਂਤੀ ਦਈ ਪਠਾਇ । ੫ਿਖ ਸਾਦੇ ਆਨੰਦ ਉਪਜਾਇ ॥੧੩॥ 
ਸੇਵਕ ਸਰਵਰ ਕੋ ਨਿਤ ਸੋਈ । ਸਦਨ ਮੁਕਾਮ ਕਰਜੋ ਰਤਿ ਹੋਈਂ'।ਸਾਧੂ 
ਸੁਤ ਕੋ ਮਾਬ ਟਿਕਾਵ।ਕਰਜੋ ਰੋਇ ਸਭਿ ਰੀਡਿ ਮਨਾਵ£ ॥੧੪॥ ਵੱਡੇ 
ਗ੍ਰਹਿ” ਬਯਾਹਨਿ ਪੁਨ ਗਯੋ।ਜਾਇ ਦੁਕਾਉ ਭਲੀ ਬਿਧਿ ਕਿਯੋ । ਆਕੂਲ 
ਸਾਦੋ ਮਿਲਨ ਕੀਨਿ । ਜਥਾ ਸ਼ਕਤਿ ਦੇ“ ਕੀਰਤਿ ਲੀਨ ॥ ੧੫॥ ਸਾਧੂ ਕੌ 
ਦੀਨੇ ਤਬਿ ਫੇਰੇ । ਜਥਾਜੋਗ ਕਰਿ ਰੀਤਿ ਕਲੇਰੇ । ਖਾਨ ਪਾਨ ਦੇ ਕਰਿ 
ਸਨਮਾਨੇ । ਤੀਨ ਦਿਵਸ ਰਾਖੇ ਸੁਖ ਠਾਨੋ ॥ ੧੬ ॥ ਪੁਨ ਆਕੁਲ ਨੇ ਭਲੇ 
ਪਛਾਨੋ।-ਇਹੁ ਸਰਵਰ ਕੀ ਸੇਵ ਠਾਨੋ-।ਲੋਕ ਜਾਤਿਕੇਪਿਖ ਸਮੁਦਇ। 

ਨਹਿ ਬੋਲਯੋ ਮਨ ਬਹੁ ਪਛੁਤਾਇ ॥ ੧੭॥ ਅਪਨ ਸੁਤਾ ਸੋਂ ਸਕਲ 
ਬਖਾਨੀ । “ਤੁਵ ਸਸੁਰਾਂਰ ਅਹੈ ਸੁਲਤਾਨੀ । ਤੈ' ਨਹਿ ਮਨਹੁ, ਕਹਹਿੰ 
ਕਦਾਈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਮਾਨਹੁ ਮਨ ਲਾਈ”॥ ੧੮॥ ਭਈ ਦੁਖਦ ਬਹੂ 
ਆਕ੍ਲ ਤਨਿਯਾ' ।ਰਿਦੈ ਬਿਸੂਰਤਿ ਸਿਰ ਕੋ ਧੁਨਿਯਾ । ਨਹਿੰ ਬਸ ਚਲੋ 
ਸਹਜੋ ਦੁਖ ਉਰ ਮੈਂ ।-ਸੈਂ ਸਿੱਖ ਸੁਤ, ਸਰਵਰੀ ਘਰ ਮੈ' '|[-॥੧੯॥ ਕਰੀ 
ਬਿਸਰਜਨ ਰੁਦਤਿ ਬਿਸਾਲਾ। ਪੁੱਤ ਸਨੂਖਾਂ ਲੇ ਤਬਿ ਚਾਲਾ?ਗੁਰੂ ਡਰੋਲੀ 
ਪੂਰਬ ਆਏ । ਉਤਰੇ ਹੁਤੇ ਦਸ਼ ਬਿਦਤਾਏ ॥ ੨੦ ॥ ਤੁਕਲਾਣੀ ਕੇ 
ਮਗ ਮੈ ਡੇਰਾ। ਭਜਨ ਕੀਰਤਨ ਹੋਤਿ ਘਨੇਰਾ । ਵੱਡੇ ਘਰ ਸੁ ਗ੍ਰਾਮ ਤੇ 
ਢ਼ਾਲੋ । ਦਿਨ ਮੈਂ ਪਰਿ ਹੀ ਘਾਮ ਬਿਸਾਲੋ ॥ ੨੧॥ ਯਾਂਤੇ ਬਡੀ ਰੌਨ ਤੇ 
"ਬਾਲਕ ।"ਘਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾਲ (ਸਰਵਰ ਦਾ) ਮੁਕਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ । (ਸਰਵਰ) ਨੂੰ 
ਮਨ! ਕੇ । $੪ਵੇ ਘਰ! ਨਾਮੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ! “(ਮਿਲਣੀ ਵਿਚ) ਦੇ ਕੋ (ਪਦਾਰਥ) । 5$ੋ' (ਸਹੁਰੇ 
ਦਾ) ਕਹਿਣਾ (ਸਰਵਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਬਬਤ) ਕਦੇ ਨਾ ਮੰਨਣਾ । “ਚਲਿਆ (ਸਾਂਦਾ) । 
#ਸ਼ੂਧ ਪਾਠ “ਰੋਫ” ਢਹਵਾ ॥ ਹੈ। ਹੋਇ, ਰੋਇ ਪਾਠ ਲਿਖਾਰੀ ਢੀ ਕਲਮ ਉਕਾਈ ਜਾਪਦੇ ਹਨ । 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੩੧੨੭) ਰਾਸਿ ੭। ਆ ੧੮, 

ਪਯਾਨਾ । ਅਰਣੋਦੈ" ਪਹੁੰਚੇ ਗਰ ਥਾਨ' । ਸਾਦਾ ਸਹਤ ਬਰਾਤ ਅਗਾਰੀ ' 
ਡੋਰੀ ਸਾਧੁ ਸਹਤ ਪਿਛਾਂਰੀ॥ ੨੨ ॥ ਗੁਰ ਦਿਗ ਆਸਾ ਵਾਰ ਸੁ ਗਾਵੈ । 
ਬਾਦਤਿ ਆਦਿ ਰਬਾਬ ਬਜਾਵੈਂ । ਆਕ੍ਲ ਕੀ ਦਹਿਤਾ ਸਨਿ ਕਾਨ ।-ਸ਼ਰੀ 
ਗੁਰ ਝੋਰਾ ਅਹੈ-੫ਛਾਨ ॥ ੨੩ ॥ ਪਿਤ ਕੇ ਸੈਗ ਗਈ ਬਹੁ ਬਾਰੀ । 
ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਜੋ ਹੁਤੋ ਅਗਾਰੀ।ਚਿਤਹਿ ਉਪਾਇ ਸਮੀਪ ਗਵਨ ਕੋ।ਕਹੜੋ 
ਕਹਾਰਨ ਸੈਗ ਬਚਨ ਕੋ ॥ ੨੪ ॥ “ਤੁਮ ਜਾਨਤਿ ਹੋ ਸਗਰੀ ਬਾਤ । ਹਮ 
ਗੁਰ ਕੋ ਸਿਖ ਸਦ ਬੱਖਯਾਤ। ਇਹੁ ਡੇਰਾ ਢਿਗ ਹੈ ਗੁਰ ਕੇਰਾਂ । ਚਲਤਿ 

` ਢਹੋਂ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਹੇਰਾ! ॥ ੨੫ ॥ ਇਮ ਕਹਿ ਦਰਬ ਕਹਾਰਨ ਦੀਨਿ ॥ 
ਲਗੇ ਲੋਭ ਤਬਿ ਚਲਿਬੋ ਕੀਨਿ । ਦੁਰ ਟਿਕਾਇ ਉਤਰ ਕਰਿ ਡੋਰੀ । 
ਗਮਠੀ ਸੀ ਹਰਿਗੋਵਿੰਦ ਓਰੀ ॥ ੨੬ ॥ ਆਕਲ ਸੁਤਾ ਅਨੰਦ ਮਨ 
ਧਾਰਜੋ । ਬੈਠੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਰਸ ਨਿਹਾਰਜੋ। ਸਭ ਬਿਸਾਲ ਲਗੀ ਚਹੁੰ ਫੇਰੇ । 
ਨਰ ਨਾਰੀ ਸੁਨਿ ਸ਼ਬਦ ਘਨੇਰੇ ॥੨੭॥ ਜੁਗ ਕਰਿ ਜੋਰਿ ਬੰਦਨਾਕੀਨਿ । 
ਬੈਠੀ ਸ਼ਬਦ ਬਿਥੈ ਚਿਤ ਦੀਨਿ । ਕਿਤਿਕ ਵਾਰ ਮਹਿੰ” ਆਸਾਵਾਰ । 
ਪਾਯੋ ਭੋਗ ਅਨੰਦ ਕੋ ਧਾਰਿ॥ ੨੮ ॥ ਤਬਿ ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਸ ਓਰ ਨਿਹਾਰੇ। 
ਸਗਰੋ ਬੇਸ ਬਯਾਹਿ ਕੋ ਧਾਰੇ”ਂ । “ਬਡੀ ਪ੍ਰਾਤਿ ਕਿਤ ਤੇ ਚਲਿ ਆਈ। 
ਕੋ ਕਾਰਜ ਅਰੁ ਕਹਾਂ ਸਿਧਾਈ $2॥ ੨੯॥ ਆਕੁਲ ਸੁਤਾ ਕਹਜੋ ਤਿਸ 
ਬੇਰੇ । “ਗ੍ਰਿਹ ਵੱਡੇ ਘਰ ਨੈਹਰ” ਮੇਰੇ ।ਸਰਵਰ ਕੇ ਸੇਵਕ ਸਸੁਰਾਰੇ। ਇਹ 
ਚਿੰਤਾ ਚਿਤ ਭਈ ਉਦਾਰੇ॥ ੩੦ ॥ ਅਬਿ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿ ਹੈਂ' ਗੁਰ ਕਾ। 
ਪੂਰਨ ਹੋਇ ਮਨੋਰਥ ਉਰ ਕਾ । ਪੁਨ ਮੈਂ ਪਰ ਬਸਿ ਪਰੋਂ ਦੁਖਾਰੀ । ਨਹਿ 
ਮੈਰੋ ਬਸ ਚਲਹਿ ਬਿਚਾਰੀ ॥ ੩੧ ॥ ਯਾਂਤੇ ਮੈਂ ਚ਼ਲਿ ਕਰਿ ਅਥਿ ਆਈ । 
ਸੁਨਯੋ ਸ਼ਬਦ ਤੁਮ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਈਮਸੁਨਿ ਕੈਨ੍ਯਾਂ ਤੇ ਭਏ ਕ੍ਰਿਪਾਲ। ਹੇਫੀ 
ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਉ ਝਿਸਾਲ ॥ ੩੨॥ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਮ ਕਹੋ । “ਤੇਰੋ 
ਲੋਖ ਇਸੀ ਬਿਧਿ ਲਹਜੋ । ਚਲਿ ਆਈ ਸਤਿ ਮੈਗੰਤਿ ਸ਼ਰਨੀ । ਲਿਖਹਿੰ 
ਲੇਖ ਅਬਿ ਜਿਉ' ਸ਼ੁਭ ਕਰਨੀ” ॥ ੩੩ ॥ਦੋਹਰਾ। ਪਿਤਾ ਦਿਯੋ ਪਕਵਾਨ 
ਕਛ ਸੋ ਗੁਰ ਅੱਗ ਚਢਾਇ । “ਧੈਂਨ ਗਰ ਸਭਿ ਸ਼ਕਤਿ ਧਰਿ ਲੀਜਹਿ 
ਕੰਪਹੁ ਫੁਟੇ। `ਕੁਬ ਚਿਰਪਿੱਛੋਂ । ₹0ਕੇ। ਹੁਣ ਨੈਖ ਲਿਖਾੰਗੇ ਜਿਵੇਂ (ਤੋਰੀ ਇਹ ਸਤਿਸੈਗ 
ਵਿਚ ਆਉਂਣ ਦੀ। ਸ਼ੁਭ ਕਰਨੀ (ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਵੇ) । (ਅ) ਜਿਸ ਤੋਂ ਤੇਰੀ ਅੱਗੋਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ 
ਸ਼ੁਭ ਹੈ ਜਾਵੇ । #ਘ:-ਏਸ ਬਸਤ੍ਰਾਦਿ ਬਯਾਹ ਕੇ ਧਾਹੇ। 



ਸੀ ਗੂਰ ਖੂਤਾਖ ਸੂਜਜ । (੩੧੨੮) ਰਾਸਿ ੭ ! ਅੱਸੂ ੧੮, _ 

ਬਚਾਇ£ ॥ ੩੪ ॥ ਚੌਪਈ ॥ ਸੁਨਿ ਪ੍ਰਸੈਨ ਗੁਰ ਬਾਕ ਬਖਾਨਾਂ। 
“ਨਵੋਂ ਲੇਖ ਲਿਖਿਬੋ ਤੁਵ ਠਾਨਾ!' । ਪਿਤਾਂ ਤੋਹਿ ਸਿਖ, ਸੋ ਤੋਂ ਤਰਜੋ। 
ਘਰ ਸਸੁਰਾਰ ਕ੍ਰਿਤਾਰਥ ਕਰਯੋ ॥ ੩੫ ॥ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਦੀਨਿ ਹਮ ਤੋਹੀ। 
ਅਧਿਕ ਸਿੱਖ ਸੁਤ ਤੇਰੋ ਹੋਹੀ। ਪਤਿ ਭੀ ਸਿੱਖ ਹੋਇ ਹੈ ਭਲੋ । ਗੁਰ ਸਿੱਥੀ 

ਕੋ ਮਾਰਗ ਚਲੇ! ॥ ੩੬ ॥ ਇਮ ਗਤ ਬਾਕ ਸੁਨਯੋ ਹਰਿਖਾਈ । “ਹੈਨ ਗੁਰੂ 

ਦੇ ਨਾਬ ਬਚਾਈ! । ਜਬਿ ਸਾਦੇ ਨੇ ਪਿਖੀ ਨ ਡੋਰੀ । ਏਕਲ ਸੁੜ 
ਆਯੋ ਨਿਜ ਓਰੀ ॥ ੩੭ ॥ “ਕਹੁ ਸਾਧੂ ! ਡੋਰੀ ਕਿਤ ਛੋਤੀ $7 ਕਹਜੋ “ਸੁ 
ਗਮਨੀ ਸਤਿਗੁਰ ਓਰੀ” । ਸੁਨਿ ਸੁਤ ਤੇ ਰਿਸ ਉਰ ਮਹਿੰ ਛਾਈ । “ਕਹੋ 
ਕਰਾਂ ਗੁਰ ਨਿਕਟਿ ਪਠਾਈ ॥ ੩੮ ॥ ਕਰਹਿ ਕੋਪ ਸਰਵਰ ਸੁਲਤਾਨ । 
ਗੁਰ ਕੋ ਨਾਮ ਨ ਭੁਲਿ ਬਖਾਨਿ। ਜਾਹ ਤੁਰਤ ਤੋਰੀ ਲੇ ਆਵਹੁ/ਸਨੋ ਸਨੋ 
ਡਿਸ ਕਰੁ ਸਮਝਾਵਹੁ! ॥੩੯॥ ਜਨਿ ਪਿਤਾ ਤੇ ਗੁਰ ਢਿਗ ਗਯੋ ।ਜਾਂਗੇ 
ਭਾਗ! ਲਿਲੋਕਤਿ ਭਯੋ । ਰਿਸ ਕਜ਼ਿ ਗੋ ਹਟਾਵਲ ਜੋਇ। ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ 
ਤੇ ਸੀਤਲ ਹੋਇ॥ ੪੦ ॥ ਰਹਜੋ ਨ ਗਯੋ ਬੈਦਨਾ ਠਾਨੀ । ਬੈਠਕੋ 
ਨਿਕਨਿ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਬਖਾਨੀ। “ਗੁਰ ਕੋ ਸਿੱਖ ਸਸੂਰ ਹੈ ਤੌਰ॥ੜਿਸ ਕੀ ਸੁਤਾ 
ਸਬੇਧੇ ਜੋਰਾ॥ ੪੧॥ ਅਬਿ ਤਮ ਤਜਹ ਤੁਰਕ ਕੀ ਸੇਵਾ । ਮਾਨਹੁ ਸ਼੍ਰੀ 
ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਦੇਵਾ। ਦੇਹ ਦਰੂਦ ਵੇਰ ਤੁਮ ਖਾਵਹੁ”'। ਤੁਰਕ ਜੂਠ ਤੈ 
ਜਨਮ ਗਵਵਹੁਦ॥ ੪੨॥ ਹਿੰਦੁ ਸਰੀਰ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਨਾ । ਕਯੋ' ਥਿਅਰਥ 
ਖੋਵਫੁ ਮਤਿ ਹੀਨ? । ਇੱਤਯਾਦਿਕ ਜਬਿ ਗੁਰੂ ਸੁਨਾਜੋ । ਸਾਧੂ ਬਾਲਿਕ 
ਤਬਿ ਬਿਰਮਾਯੋ ॥ ੪੩ ॥ ਕਰਤੋ ਬਿਚਾਰਨ ਬਚ ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਕ।-ਹਮ ਹਿੰਦੂ 
ਕਯੋਂ ਮਾਨਹਿੰ ਤੁਰਕਾਂ । ਕਰਿਕੌ ਹੋਟ ਦਰੂਦ ਦਿਵਾਵਹਿਂ। ਤੁਰਕ ਜੂਠ 
ਲਖਿ ਕਤਿ ਪਨ ਖਾਵਹਿੰ-॥ ੪੪ ॥ ਤਰਕ ਬਿਚਾਰਨ ਕੀਨਿ ਬਝੇਰੀਗੁਰ 
ਪਰ! ਨਪਟਾਯੋ ਤਿਜ ਬੇਰੀ । “ਮੋਕਹੁ ਅਪਨੋ ਸਿੱਖ ਬਨਾਵਹੁ । ਤੁਰਕ ਸੇਵ 
ਤੋ ਮੋਹਿ ਰਫਾਵਰੁ॥ ੪੫ ॥ਸ਼ਟਧਾ ਵਧੀ ਜਾਨਿ ਰਨ ਖਾਨੀ । ਚਰਣਾਂਮ੍ਰਿਡ 
ਦੀਨੋ ਦ੪ ਹਾਂਨੀ। ਸੱਤਿਨਾਮ ਸਿਮਰਨਿ ਉਪਦੇਸ਼ । “੩ਵ ਸੁਤ 
ਉਪਜਹਿ ਸਿੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼” ॥੪੬॥ ਸਨ ਕਰਿ ਦੈਪਤਿ ਉਰ ਹਰਖਾਏ ।ਗੁਰ 
ਸਿੱਖੀ ਦਿਢ ਕਰਿ ਚਲਿ ਆਏ।ਮਿਲੇ ਬਰਾੜ ਆਨਿਮਗ ਚਲੇ।ੜੁਕਲਾਣੀ 
ਪੁਰਿ ਮਾਰਗ ਭਲੇ ॥ ੪੭ ॥ ਜਬਿ ਘਰ ਗਏ ਲਾਰਿ ਸਮੁਦਾਇਿ । ਮਿਲੀ 
੧ਤੈਰਾ ਲੇਖ ਨਵਾਂ ਲਿਖ ਦਿਤਾ ਹੈ । “ਦਰੁਦ ਦੇਕੇ _ਫੋੜ਼ ਤੁਸੀਂ ਥੀੰਦੇ ਹੇ। ਦੇਬ(ਅੰਕ_ ੪੪ । ਰੋਫ ਤੈ 
ਦੁਆ ਪੜ੍ਹੇਕੇ ਪੀਰ ਦੇ ਨੂੰਹ ਲੁਆਕੇ ਵੇਡਦੇ ਹਨ । [ਫ: ਦਰੁਦ=ਦੁਆ]। $ਰਵਾਊਂਦੇ ਹੋ। 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਰੋਜ । ( 3੧੨4 ਰਾਸਿ ਨੈ । ਲੱਧੂ ੧ਦੰ 

ਗੀਤ ਗਾਵਤਿ ਹਰਿਖਾਇ । ਸਰਵਰ ਕੇ ਮੁਕਾਮ ਲੋ ਗਈ । ਦ੍ਲੋ 
ਦੁਲਹਨਿ ਦੇਖੀ ਨਈ ॥ ੪੮॥ ਲ੍ਰਿੰਦ ਤਿਖਾਣ : ਤ੍ਰਿਖਾਣੀ ਮਿਲੋ ।ਕਹੈ' ਕਿ 
ਪਸਰ ਟੇਕਹੁ ਇਸ ਬਲੋ”। ਸੁਨਿ ਸਧੂ ਨੇ ਲਾਤ ਪ੍ਰਹਾਰੀ/“ਤੁਰਕ ਮੰਨਤਾ 
ਹਮਹੁੰ ਬਿਸਾਰੀ ॥ ੪੯॥ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਹੁਲ ਲੇ ਹਮ ਆਏ । ਇਸ ਬਲ ਕੌ 
ਅਬਿ ਦੇਉ' ਵਹ/ਏ?”। ਸਭਿ ਮਿਲਿ ਕਹਜੋ “ਮੂਢ ਕਰਿ ਮੋਨ । ਇਹ ਬਿਧਿ 
ਸਿਖੁਰਾਈ ਤੁਹਿ ਕੌਨ" ? ॥ ੫੦ ॥ ਹਮ ਸਰਵਰ ਕੇ ਸੇਵਕ ਮਹਾਂ। ਕੁਲ 
ਕਲੀਕ ਤੈਂ ਬੋਲਕੋ ਕਹਾਂ । ਕਰਹਿ ਬਾਵਰਾਂ ਦੇਹਿ ਬਿਨਸ । ਅਬਿ ਭੀ ਕਹੁ 
-ਮੈਂ ਸਰਵਰ ਦਾਸ-?॥੫੧॥ ਇੱਤਜਾਦਿਕ ਬਹੁ ਕਹਿ ਕਹ ਹਾਰੇ । ਨਹਿ 
ਸਾਧੂ ਨੇ ਕਿਹ ਬਚ ਧਾਰੇ। ਹਟਿ ਸਭਿ ਰਹੇ ਪਰਸਪਰ ਇਮ ਕਹਿ ।“ਕਰੜੋ 
ਬਾਵਰਾਂ ਸਰਵਰ ਨੇ ਇਹ? ॥ ੫੨ ॥ ਸਰਬ ਸੁਪਤਿ ਜਬਿ ਨਿਸਾਂ ਮੜਾਰਾ। 
ਲੇ ਕਰਿ ਕਹੀ ਸੁ ਥਾਨ ਬਿਦਾਰਾ”। ਦਿਨ ਮਹਿ ਉਠਿ ਸੋ ਸਕਲ ਬਨਾਵੈਂ। 
ਇਹ ਤਿਨ ਪਾਛੈ ਢਾਹਿ ਗਿਰਾਵੈ ॥ ੫੩॥ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੁਛ ਸਮਾਂ 
ਬਿਭਾਯੋ । ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਸਿਮਰਨ ਉਰ ਭਾਯੋ । ਗੁਰੂ ਧਜਾਨ ਕਰਿ ਤ੍ਰਿ 
ਸੋਂ ਮਿਲਾ। ਗਰਭ ਧਰਨ ਕੀਨਸਿ ਤਬਿ ਭਲਾ ॥੫੪॥ %੪ ਫ਼ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸ਼ੁਰਸ 
ਹ੍ਰਿਬੇ ਸਪਤਮ ਗਾਸੇ “ਸਾਧੂ ਪ੍ਰਸੇਗ' ਬਰਨਨੇ ਨਾਮ ਅਸ਼ਟ ਦਸਮੇ ਅੰਸੂ ॥੧੮॥ 

੮. [ਭਾਈ ਸਾਧੂ ਹੂਪਾ] । 
ਦੋਹਰਾ ॥ ਪੂਰਨ ਭੇ ਨਵ ਮਾਸ ਜਬਿ ਉਪਜਯੋ ਸੁਤ ਬਡਭਾਗ । ਸੁੰਦਰ 
ਬਦਨ ਸਹ।ਇ ਪਿਖਿ ਨਰ ਨਾਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ॥ ੧ ॥ ਚੌਪਈ॥ ਭਯੋ ਬਰਖ 
ਦਿਨ ਕੌ ਜਥਿ ਬਾਲਿਕ । ਲੋ ਗੁਰ ਢਿਗ ਪਹੁੰਚੇ ਤਤਕਾਲਕ । ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ 
ਗੋਵਿੰਦ ਹੁਤੇ ਸੁਧਾਸਰ । ਸਾਧੂ ਕੀਨਿ ਸ਼ਨਾਨ ਅਘਨਹਰ” ॥੨॥ ਜਥਾ 
ਸ਼ਕਤਿ ਧਰਿ ਭੇਟ ਅਗਾਰੀ । ਹਾਥ ਜੋਰਿ ਕਰਿ ਬੈਦਨ ਧਾਰੀ । ਬਾਨੀ 
ਬਿਨਤੀ ਸਹਤ ਉਚਾਰੀ । “ਤੁਮ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਹ੍ਰੋ ਕੁਮਤਿ ਬਿਦਾਰੀ॥ ੩॥ ਇਹੁ 
ਰਾਵਰ ਕੀ ਬਖਸ਼ੀ ਦਾਤ । ਸੁੰਦਰ ਭਾਗਵਾਨ ਭਾ ਤਾਤ । ਨਾਂਮ ਆਪ ਹੀ 
ਰਾਂਖਨ ਕਰੀਅਹਿ । ਹੁਇ ਸਿਖ ਭੁਮਰੋ ਬਾਕ ਉਚਰੀਅਹਿ” ॥ ੪॥ 
ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪਿਖਜੋ ਰੂਪ ਅਭਿਰਾਮੁ । “ਰੂਪ ਚੋਦ” ਧਰਿ ਯਾਂਤੇ ਨਾਮੂ ।“ਭਾਈ 
ਰੂਪਾ ਇਹੁ ਬਿਦਿਤਾਇ। ਗੁਰ ਸਿੱਖੀ ਧਰਿ ਹੈ ਅਧਿਕਾਇ?॥ ੫॥ ਸੁਨਿ 
ਗੁਰ ਬਰ ਦੈਪਤਿ ਹਰਖਾਏ । ਕੇਤਿਕ ਦਿਨ ਗੁਰ ਨਿਕਫਿ ਬਿਤਾਏ। ਪੁਨ 

“ਕਿਸ ਨ ਊ ਢਾਹ ਦਿਤਾ। ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਨਾਸ਼ਕ (ਸੀ ਲੰਮ੍ਰਭ ਸਰੋਵਰ ਵਿਚ) । 



ਸੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਘ ਸੂਰਜ । ( ੩੧੩੦) ਰਾਸਿ ੭ । ਅਸ ੧੯, 

੪ਆਗਜਾਂ ਲੋ ਕਰਿ ਘਰ ਆਏ । ਸਤਿਗੁਰ ਕੌ ਸਿਮਰਡਿ ਸੁਖ ਪਾਏ ॥ ੬॥ 
ਖਸ਼ਟ ਮਾਸ ਕਬਿ ਬਰਖ ਬਿਤਾਵੈ' । ਧਰਹਿਂ ਭਾਉ ਗਰ ਦਰਸ਼ਨ ਜਾਵੈ । 
ਜਥਾ ਸ਼ਕੜਿ ਪਟ ਦਰਈ ਦਵ਼ਾਵੈ' । ਲੋ ਆਇਸ ਪਨ ਨਿਜ ਘਰ ਆਵੈ ॥ 
੭ ॥ ਪਾਰਿ ਪੁੱਤਰ ਛੋ ਕੀਨਿ ਬਡੋਰਾ । ਸਿੱਖੀ ਮਹਿ ਦਿਤ ਜਾਹਿ ਘਨੇਰਾ । 
ਪਿਤ ਸੁਤ ਸਿੱਖੀ ਅਧਿਕ ਕਮਾਈ । ਜਥਾ ਹੁਝੀ ਬਹੁ ਆਫ ਲ ਜਾਈ'।੮॥ 
ਪੁਨ ਰੂਪਾਂ ਨਿਜ ਕਿਤ ਕੋ ਲਾਂਗ।। ਜਬਾ ਕਰਤਿ ਅਪਨੇ ਬ੍ਰਿਧ ਆਗੇ” । 
ਪਿਤਾਂ ੪ ਪੁੱਤ ਜੁਗ ਕਰਹਿੰ ਕਮਾਈ । ਸਦਾ ਰਹੈ' “੧ਡਿਰ ਰ ਸ਼ਰਣਾਈ ॥੯॥ 
ਮਾਤ ਪਿੜ ਸਿਖ 2੩ %ਗ।ਰੀ । ਪੁੰ੩ ਭਲੋ ਪ੍ਰਮੈ ਤਬਿ ਭਾਰੀ । ਲਖਹਿੰ 
ਗੁ ਪਰਮੇਸੁਰ ਰੁਪ । ਸਦਾ ਅਰਾਧਹਿੰ ਰਿਦੈ ਅਨੂਪ ॥੧ ੦॥ ਰੁਰੂ ਡਰੋਲੀ 
ਮੰਦੇ ਚਲਿ ਆਏ । ਸੁਨਿ ਮਨ ਬਿਖੈ ਅਧਿਕ ਹੁਲਸਾਂਏ । ਦਰਸ਼ਨ 
ਵਿਵਸ ਵਿਸੋਦੇ' ਕਰਯੋ । ਨਿਤ ਪ੍ਰਤਿ ਪ੍ਰੋਮ ਹੋਤਿ 'ਉਰ ਹਰਯੋ॥ ੧੧॥ 
ਗਾ ਲੋ ਨਿਜ ਘਰ ਕੋ ਆਏ।ਗਰੁ ਜਸ ਕਹਿਤਿ ਸੁਨ ਤਿ ਸੁਖ ਪਾਏ । 
ਪਿਝਾ ਪੂਤ ਆਪਸ ਮਹਿ ਸਦਸਗੁਰੁ ਕੀਰਤਿ ਭਾਖਹਿ ਜਦ ਕਦਾ ॥੧੨॥ 
ਜੇਠ ਮਾਸ ਆਯੋ ਜਿਸ ਕਾਲਾਂ । ਚੋਡ ਸੂਰ ਤੇ ਘਾਮ ਬਿਸਾਲਾਂ । ਦਸਹ੍ 
ਦਿਸ਼ਿ ਮਹਿ ਤਪਤ ਘਨੌਰੀ । ਲੋਵਾਂ ਚਲਹਿੰ ਬੇਗ ਤਿਸ ਬੇਰੀ ॥੧੩॥ਦਿਕ' 
ਦਿਨ ਪਿਡਾਂ ਪੂਤ ਜੁਗ ਮਿਲੋ । ਬਾਢਣ” ਕਾਠ ਬਹਿਰ ਕੋ ਚਲੋ।ਹੁਤੇ ਦੂਰ 
ਸਾਧੂ ਤਬਿ ਕਹਜੋ । “ਤਪਤਿ ਅਧਿਕ ਬਾਹਿਰ ਹੁਇ ਲਹਜੋ“॥ ੧੪॥ ॥ ਹੇ 
ਸੁਤ ! ਜਲ ਕੁਰੰਨਾਂਭਰ ਲੀਜਹਿ(ਵਹਿਰ ਤਿ੍ਖਾਤੁਰ ਹੁਇ ਜਬਿ,ਪੀਜਹਿੰ॥ 
ਸੁਨਿ ਰੁਪੈ ਤਬਿ ਨੀਰ ਨਵੀਨ । ਆਛੀ ਰੀਤਿ ਪੁਰ ਕਰਿ ਲੀਨਿ ॥ ੧੫ ॥ 
ਕੈਧੇ ਧਰ ਕੁਠਾਰ ਕੌ ਚਲੇ । ਜਿਨ ਕੇ ਭਾਗ ਉਦਤਿ ਹ੍ਰੈ ਭਲੇ । ਗਏ ਦੂਰ 
ਜਲ ਨਿਕਟਿ ਉਠਾਏ । ਪਿਖੇ ਜਾਇ ਕਾਸ਼ਟ ਸਮੁਦਾਏ ॥ ੧੬॥ ਹਤੋ 
ਜੋਡ ਤਰੁ ਏਕ ਬਿਸਾਲ । ਲਟਕਾਯੋ ਜਲ ਤਿਸਕੇ ਨਾਲ । ਅਪਨਿ ਕਾਂਰ 
ਕੋ ਕਾਠ ਨਿਹਾਰੇ । ਕਾਟਨਿ ਲਾਗੇ ਹਾਥ ਕੁਠਾਰੇ” ॥ ੧੭ ॥ ਭੋਜਨ ਕਰਿ 
ਘਰਿ ਤੇ ਚਲਿ ਆਏ । ਤਪਤ ਘਾਮ ਤੇ ਭ'ਦੇ ਤਿਸਾਏ । ਪਾਨ ਕਰਨਿ ਜਲ 
ਕੋ ਚਲਿ ਗਏ । ਜੈਡ ਤਰੇ ਬਿਤ ਹੋਵਤਿ ਭਏ॥ ੧੮ ॥ਪਿਤ ਕੋ ਪਕਾਵਨ 
ਹਿਤ ਉਕਸਾਯ" । ਜਲ ਕੋ ਰੁਧੇ ਹਾਥ ਲਗਾਯੋ । ਅਤਿ ਸੀਤਲ 
੨ਡਾਵ ਜਿਵੇਂ ਆਕਲ ਦੀ ਪੁਟ੍ਰੀ ਸਿੱਖੀ ਕਮਾਈ ਵਿਚ ਫਧੀ ਹੋਈ ਸੀ। “ਜੋ ਅਗਲੇ ਵੱਡੇ 
( ਉਸ ਦੇ) ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ । ਦਫਿਸਾਖੀ ਦੇ। “ਵੱਢਣ ਨੂੰ । “ਹੋਵੇਗੀ ( ਏਹ ) ਜਾਣੀਦਾ ਹੈ। 
8ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਮੱਦੀ । (ਅ) ਪਪਜੇ ਦੀ ਨਿੱਕੀ ਮਸ਼ਕ । ਸੱਬ ਵਿਚ ਕੂਹਜੇ ਲੈਕੇ। ਦਊਠਿਆ। 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ । [ ੩੧੩੧) ਫਾਸਿ 2 । ਅਸੂ ੧੯, 

ਲਟਕਤਿ ਸੋ ਹੋਵਾ । ਅਧਿਕ ਤ੍੍ਖਾ ਤੇ ਪਿਤ ਬਹੁ ਜੋਵਾ॥੧੯॥ਕਹਮੋ ਤਬੈ 
“ਹੇ ਪਿਤਾ!ਸੁਨੀਜੈ।ਅਤਿ ਸੀਤਲ ਜਲ ਬਿਮਲ ਜਨੀਜੈ। ਲੰਵਨ ਲਗਿਏ 
ਛਾਯਾ ਬਿਖੈ' । ਯਾਂਤੇ ਭਯੋ ਨ ਅਸ ਕਬਿ ਪਿਥੇ ॥ ੨੦ ॥ ਹਮ ਤੁਮ ਅਹੈਂ 
ਮਿਹਨਤੀ ਲੋਗ । ਸ਼ੁਭ ਅਸ ਵਸਤੂ ਕੇ ਨਹਿ ਜੋਰ।ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਲਾਇਕ 

ਜਲ ਭਯੋ । ਅਪਰ ਉਚਿਤ ਮੈਂ ਨਹਿੰ ਲਖਿ ਲਯੋ॥੨੧॥ਅਤਿ ਉੱਤਮ ਜੋ 

ਸਭਿ ਜਗ ਨਾਇਕ । ਉੱਤਮ ਵਸਤੁ ਸਕਲ ਤਿਨ ਲਾਇਕ । ਸੁਮਤਿਵੈਤ 

ਜੇ ਨਰ, ਲਖਿ ਲੇਤਿ । ਉੱਤਮ ਵਸਤੁ ਗੁਰਨ ਹਿਤ ਦੇਤਿ॥ ੨੨ ॥ਅਪਨੋ 

ਉਚਿਤ ਜਾਨਿ _ਹਰਖਾਵੈ” । ਜਗ ਸਾਗਰ ਦੇ ਹਥ ਤਰਾਵੈ”। ਸੁਨਿ ਸਾਧੂ 

ਨਿਜ ਨੰਦਨ ਬੈਨ । ਕਰੜਿ ਧਯਾਨ ਗੁਰ ਮੁੰਦਤਿ ਨੈਨ ॥ ੨੩ ॥ ਪੁਨ 

`_ ਉਠਿ ਲਗੇ ਕਾਣਿਬੇ ਲਕਰੀ , ਪ੍ਰਥਮ ਨ ਪੀਵੈਂ” ਟੇਕ” ਸੁ ਪਕਰੀ ।ਘਰੀ 

ਬਿਤਾਇ ਤ੍ਰਿਖਾਤੁਰ ਹੋਏ । ਪੁਨ ਹਰਿ ਤਹਿ ਆਏ ਮਿਲਿ ਦੋਦੇ ॥ ੨੪ ॥ 

ਜਬਿ ਸਧੁ ਨੇ ਹਾਥ ਲਗਾਯਹੁਜਲ ਕੁਨ੍ਹਾ ਅਤਿਸ਼ੈ ਸਿਤਲਾਯਹੁ।ਚਹਤਿ 

ਹੁਤੋ ਪ੍ਰਿਯ ਪੁੱਤ ਪਿਆਵਨ । ਤਪਤ ਤ੍ਰਿਖਾਤੁਰ ਹੇਤ ਹਟਾਵਨ£ ॥ 

੨੫॥ ਲਖਿ ਜਲ ਸੀਤਲ /ਰਦੈ ਬਿਚਾਰਾ ।-ਸੁਮਤਿਵੈਤ ਸੁਤ ਸਾਚ 

ਉਚਾਰਾ । ਗੁਰੁ ਲਾਇਕ ਇਹੁ ਨਿਸ਼ਚੈ ਅਹਾ। ਤਉ ਆਨਿ ਕਰਿ ਪੀਵਹਿੰ 

ਕਹਾਂ ਊ-॥ ੨੬ ॥ ਜਲ ਕੌ ਤਜਿ ਬੈਠਯੋ ਸੁਤ ਪਾਸੇ । ਲਾਗੀ ਬਹੁ ਢੋਨਹੇਂ 

ਕੋ ਪਕਾਸ। ਸ਼ੁਸ਼ਕ ਕੋਠ ਮੁਖ ਓਸ਼ਟ ਭਏ” । ਰਸਨਾ ਚ਼ਲਤਿ ਨ ਬਹ 

ਮੁਰਝਏ ॥ ੨੭ ॥ ਸਨੋ ਸਨੋ ਤਬਿ ਨੀਠਹਿ ਨੀਠ । ਬੋਲਹਿ ਦਿਸ਼ਨਿ 

ਚਲਾਵਹਿੰ ਡੀਠਿ' ।£ਸਤਿਗੁਦੁ ਡਾਰਿ ਫ਼ਰੋਲੀ ਡੇਰਾਂ । ਤੀਸ ਕੋਸ ਕੋ ਪੰਥ 

ਘਨੇਰਾ ॥ ੨੮ ॥ ਪਰਹਿ ਸਮੇ ਇਸ ਘਾਮ ਬਿਸਾਲ'।ਕਿਮ ਅਥਿ ਐਹੈਂ' ਗੁਹੂ 

ਕ੍ਰਿਪਾਲਾਮਤਬਿ ਰੂਪੇ ਪਿਤ ਕੇ ਸਮੁਝਾਯੋ“ਇਮ ਸੈਸੈਨ ਕਰਨਿ ਬਨਿਆਘ 

॥ ੨੯॥ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤਿ ਮਾਲਿਕ ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ । ਜਹਿਂ ਸਿਮਰੈ ਸਭਿ 

੧ਛਾਵੇ' ਲੂ (ਤੱਤੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ਕ ਹਵਾ) ਲਗਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। "(ਉੱਤਮ ਵਸਤੂ) ਆਪਣੇ ਲਾਇਕ ਜਾਣ 

ਕੋ ਖੁਸ਼ ਹੈਦੇ ਹਨ (ਰ ਜੀ/। <(ਗਟੂ ਜੀ ਦੀ) ਟੇਕ । ੯ਬੜਾ ਹੀ ਠੰਢਾ ਸੀ। “ਪਿਆਰੇ ਮੂੜ 

ਨੂੰ ਪਿਲੌਣਾ । #ਤ੍ਰਿਖਾਤਰ ਹੋਏ ( ਪੁੱਟ ) ਦੀ ਗਰਮੀ ਹਟਾਉਣ ਲਈ । “ਗਲ ਹੋਠ ਤੇ ਮੁੰਹ 

ਸੁੱਕ ਗਏ । ਦਮਸੀਂ ਮਸਾਂ ਏਲਦੇ ਹਨ ਤੇ ( ਚਾਰੋਂ ) ਪਾਸ ਤੈਂਕਦੇ ਹਨ (ਕਿ ਕਿਤੇ ਸਤਿਗੁਰ੍ਹ ਜੀ 

ਆਉਂਦੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਵੇਰ ਵਿਢਾਰਦੇ ਹਨ ਕਿ) । ਇਸ ਵੇਲੇ 0 ਰਹੀ ਹੈ ਡਾਢੀ ਧੁੱਪ । 



ਸ਼ੀ ਹਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂੁਜ। ___ ( ੩੧੩੨) _ਗਾਸਿ ੭। ਅੰਮੂ ੧੯, 
ਬਾਨ ਹਜ਼ੂਰਾ । ਹਮਰੇ ਪ੍ਰਮ ਪਰਣ'।ਨਰਬਾਹੈਂ।ਪਾਨ ਹਗੀਹੋ ਲਾਯਕ ਨਿਜ 
ਚਾਹੇਂ” ॥੩੦ ॥ ਇਮ ਕੀਹ ਗਏ ਕਾਰ ਕੋ ਕਰਿਬੇ । ਕਰੀ ਨ ਗਈ, ਹਣੇ 
ਪੁਨ ਪਰਿਬੇ”। ਭਏ ਤ੍ਰਿਖਾਤੁਰ ਲਕਰੀ ਕਾਟੀ । ਸੁਕੇ ਓਠ, ਲਾਗਿ ਮੁਖ 
ਲਾਟੀ”॥੩੧॥ਅਤਿ ਸੀਤਲ ਜਲ ਉਤਮ ਜਾਨਿ । ਚਹਿਤਿ ਕਰਯੋ ਸ਼੍ਰੀ 
ਗੁਰ ਪਾਨ“! ਖਿਨ ਬਦਨ ਮਨ” ਉਮਗ ਬਡੋਰੀ । ਪਿਤਾ ੫੩ ਬਯਾਕੁਲ 
ਤਿਸ ਬੇਰੀ ॥੩੨॥ ਸ਼੍ਰ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਮੰਦਰ ਅੰਦਰ । ਬਿਰੇ ਪ੍ਯੋਕ 
ਪੀਠ”ਮ੍ਰਿਦ ਸੁੰਦਰ । ਖਸ ਣਾਟੀ ਕੀਨੇ ਛਿਰਕਾਵ'। ਜਲ ਸੀਂਚਤਿ ਸੀਤਲ 
ਮਹਿਕਾਵ' ॥੩੩॥ ਅਰਕ ਗੁਲਾਬਨ ਕੈਧ ਉਲੀਚੇ'? । ਅਤਰ ਸੁਰੀਧਤਿ 
ਬਸਤ੍ਨ ਬੀਚੇ'" ।ਰਾਮੋ ਖਰੀ ਬਿਜਨ ਕੋ ਕਰੈ''। ਸੰਈ ਦਾਸਹਿ ਬਾਤ 
ਉਚਰੇ ॥ ੩੪ ॥ ਕਰੀ ਪ੍ਰੇਮ ਨੇ ਖੈਂਚ ਬਡੋਰੀ । ਸਭਿ ਕਿਛ ਤਯਾਂਗ ਦੀਨਿ 
ਡਿਸ ਬੇਰੀ । ਕਹਭਿ ਸ਼ੀਘੂ ਹੀ ਜ਼ੋਨ ੫ਵਾਂਯੋ । ਚਢਿਬੇ ਹੇਤੁ ਤੁਰੈਗ 
ਮੰਗਾਯੋ ॥ ੩੫॥ ਭਏ ਇਕਾਂਕੀ ਤਕ ਅਸਵਾਗਨਹਿਂ ਦਾਸਨਿ ਦੁਖ ਸਕੇ 
ਸਹਾਰ । ਤੀਸ ਕੋਸ ਪਹੁੰਚੇ ਛਿਨ ਮਾਂਹੀ । ਹੋਇ ।ਤ੍ਖਾਤੁਰ ਇਤ ਉੜ 
ਜਾਂਹੀ ॥ ੩੬ ॥ ਜਿਮ ਜਲ ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਕਹੂੰ ਨ ਹੋਵਾ। ਜੇਗਲ ਬਿਖੈ ਕ੍ਰਮਤਿ 
ਬਲ ਜੋਵਾ । ਪਿਤਾ ਪੁਤ ਬਯਾਕੁਲ ਛਿਤ ਪਰੇ । ਸ਼ੁਸ਼ਕ ਬਦਨ ਓਸਠ 
ਜੁਗ ਜੁਰੇ॥੩੭॥ਇਕ ਸਤਿਗੁਰੁ ਕੀ ਅਸ ਲਰੇ।ਪਾ!ਨਪਿਆਵਨ ਪਰ 
ਅਨੁਰਾਗੇ । ਪੁਰਬ ਅਰਪ੫ ਦੀਨ ਜਲ ਸੀਤਲ ।-ਬਿਨ ਗੁਰੁ ਪਿਯੈ' ਨ- 
ਹਠ ਧਰਿ ਹੀਤਲ'॥੩੮॥ਪ੍ਰਾਨ ਅੰਤ ਲੌ ਪ੍ਰੇਮ ਨਿਬਾਹਾ (ਕਮ ਗੁਰੁ ਨਹਿ 
ਆਵਹਿ ਤਿਨ ਪਾਹਾ । ਦੇਖਿ ਦੂਰ ਤੇ ਦੋ'ਇਨ ਦਾਸਾ। ਉਚੋ ਸਤਗੁਰ ਬਾਕ 
ਕਾਸ਼ਾ ॥ ੩੬॥ “ਕੋ ਤੁਮ ਪਰੇ ਬਤਾਵਹੁ ਹਮੇ $।ਤ੍ਰਿਖਾ ਬਿਖਾਦ ਦੇਡਿ 
ਏਹੁ ਸਮੈ । ਜਲ ਜੈਗਲ ਮਹਿੰ ਨਾਂਹਿਨ ਪਾਵੈਂ। ਖੋਜਤਿ ਫਿਰੇ ਹਾਥ ਨਹਿ 
ਆਵੇ” ॥ ੪੦ ॥ ਸੁਨ ਗੁਹਾਰ"ਕੌ ਆਂਖ ਉਘਾਰੀ । ਉ!ਠ ਸਾਧੂ ਬਯਾਕੁਲ 
ਡਿਖ ਭਾਰੀ।-ਕੌਨ ਪੁਕਾਰਤਿ ਜੋਰਲ ਮਾਂਹੀ । ਜੇਠ ਦੁਪਹਿਰੋ ਬਿਰ ਕਯੋ' 
”ਪੋਮ ਦੀ ਪੂਤੌਗਯਾ । "(ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੇ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ) ਆਪਣੇ ਲਾਇਕ ਦ। ਦੇਖਣ ਤਾਂ ਅਪ) 
ਪੀਣ । ”(ਲੋਸੇ) ਪੈ ਗਏ । “ਹੋਠ ਸੁੱਕ ਗਏ ਤੇ ਮੂੰਹ ਦਾ ਬੁੱਕ ਖੁੜਕ ਹੋ ਗਿਆ1 [ ਜਿਵੇ 
ਤੁਲਸੀ ਜੀ ਨੇ ਝ। ਕਿਹਾ ਹੈ:-ਸੂਖਹ ਅਧਰ ਲਾਂਗ ਮੁੰਟ ਲਾ=) - ਲਟੀ ਪੂਰਬੀ ਬੋਲੀ ਵਾ 
ਪਦ ਹੈ| । '(ਨੂੰ) ਪਿਆਫਣਾ । ਮੂੰਹ ਕਮਲਾਏ (ਪਰ) ਮਨ (ਤਤ । “ਪੀ ਦੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਭਾਵ 
ਸੈਯਾ ਤੇ । "ਖਬ ਦੀ ਣੱਫੀ (ਲੌਗ ਹੋਈ), ਛਿੜਕ/ਉ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ । ਦਠੰਢਾ ਤੇ ਖੁਸ਼ਬ੍ਰਦਾਰ । 
"”ਗੁਲਾਬਾੰ ਵਾ ਅਰੜ ਕੰਧਾਂ ਝੇ ਡਿੜਕਇਆ ਹੋਇਆ । "”ਬਸਤ੍ਰਾਂ ਵਿਚ । "ਪੱਖਾ ਕਰਢੀ 
ਜੀ। "ਪਾਣ । '$ਮਨ ਕਿਢ । "“ਅਵਾਜ) ਪੁੱਛ ਦ ੧ਢ, ਹਾਕ । "ਘ=ਮਾਣੀ | 



ਸੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾ੫ ਸੂਰਜ । ( ੩੧੩੩ ) ਰਾਸਿ 7 । ਅੰਸੂ ੧੯ 

ਨਾਂਹ ?-॥ ੪੩॥ ਚਢੇ ਤੁਰੌਗ ਪਰ ਆਵਤ ਹੇਦੇ। ਸ਼ਰੀ ਹਰਿ ਗੋਵਿੰਦ 

ਹੈਂ ਇਸ ਬੇਰੇ । ਜਿਮ ਬਹੁ ਤਪੜ ਗਯੋ ਸੁਕ ਨੀਰ । ਅਲਪ ਤਾਲ 

ਜਗ ਮੈਨ ਸਰੀਰ ॥ ੪੨॥ ਤਰਫਤਿ' ਇਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਸ । 

ਹੁਇ ਜਲਧਰ” ਗੁਰ ਪਹੁੰਚੇ ਪਾਸ। ਜਥਾ ਕਮਲ ਜੁਗ; ਘਾਮ ਤਪਾਂਏ । 

ਜਲ ਬਿਹੀਨ ਹੁਇ ਕਰਿ ਮੁਰੜਾਏ॥੪੩॥ਨਦੀ ਰੂਪ ਗੁਰੁ ਪਹੁੰਚੇ ਆਇ । 

ਬਿਨ ਜਲ ਪਾਨ, ਉਠੇ ਹਰਖਾਇ । ਸੁਤ ਰੂਪ ਮੈਗ ਸਾਧੁ ਕਹਯੋ।“ਉਠ
ਹੁ, 

ਗੁਰੂ ਮੈਂ ਆਵਤਿ ਲਹਮੋ ॥੪੪ ॥ ਭਏ ਤ੍ਰਿਖਾਤਰ ਜਾਂਚਤਿ ਨੀਰ। ਕਰਹੁ 

ਪਿਆਵਨਿ ਧਰਿ ਕਰਿ ਧੀਰ” । ਮ੍ਰਿਤਕ ਸਮਾਨ ਹੁਤੋ ਮੁਰਝਾਂਯੋ । ਉਠਨੋ 

ਸੁਨਤਿ ਜਨੁ ਅਮੀ ਪਿਲਾਯੋ ॥ ੪੫ ॥ ਦੋਨਹੁ ਖਰੇ ਦੂਰ ਕਰ ਜੋਰੇ। ਗੁਰ 

ਹਯ ਪੋਰਿ ਗਏ ਤਿਨ ਓਰੇ । ਬਾਰ ਬਾਰ ਬਚ ਬਦਨ ਬਖਾਨੇ । “ਹਮ ਕੋ 

ਲਾਗੀ ਤਿ੍ਖਾਂ ਮਹਾਨੇ ॥ ੪੬ ॥ ਖੋਜ ਰਹੇ ਜਲ ਕਤਹੂੰ ਨ ਪਾਯੋ । ਜੇਠ 

ਦੁਪਹਿਰੇ ਬਹੁ ਤਪਤਾਯੋ”। ਗਏ ਸਮੀਪ ਦੌਨ ਪਗ ਪਰੇ । “ਪ੍ਰਭੁ ਜੀ ! 

ਜਲ ਸੁ ਤਕਾਰ ਹਮ ਕਰੇ ॥ ੪੭॥ ਕੁੰਨ੍ਹਾ ਜੈਡ ਖ੍ਰਿੱਛ ਲਟਕਾਂਯੋ । ਲਗ 

ਲੋਵਾਂਂ ਅਤਿ ਹੀ ਸਿਤਲਾਯੋ । ਉਚਿਤ ਆਪ ਕੇ ਪਾਨੀ ਜਾਨ । ਭਏ 

ੜ੍ਰਿਖਾਤਰ ਕਰਯੋ ਨ ਪਾਨਾ॥॥੪੮॥ ਗਹਿ ਰਕ'ਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਤਾਰੇ ।ਤਨ 

ਕੋ ਬਸਨ ਪ੍ਰਿਥੀ ਪਰ ਡਾਰੇ/ਹਾਥ ਜੋਰਿ ਉਪਰ ਬੇਠਾਏ।ਪਾਤਨਿ ਕੌ ਡੋਨਾ” 

ਕਰਿ ਲਯਾਏ ॥੪੯॥ ਤਬਿ ਰੂਪੇ ਜਲ ਤਰੇ ਉਤਾਰਾਂ। ਭਰਿ ਡੋਨਾ ਸਾਧੂ ਕਰ 

ਧਾਰਾ । ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਗਵੰਦ ਕੋ ਪਕਰਾਯੋ । ਕਰਜੋ ਪਾਨ ਪੁਨ ਾਕ ਅਲਾਯੋ 

॥ ੫੦॥ “ਜਲ ਐਸੇ ਕਥਿ ਪੀਯੋਨ ਆਗੇ । ਕਿਨਹੂੰ ਨ ਦੀਨਸਿ ਕਰ 

ਅਨੁਰਾਗੇ। ਅਧਿਕ ਤ੍ਰਿਖਾ ਕਰਿ ਪਾਠ“ ਮਿਟਾਈ । ਅਬਿ ਤੁਮ ਖਿਯਹੁ 

ਜਿਯਹੁ ਸੁਖਦਾਈ॥੫੧॥ਹਮ ਅਰੁ ਸੋਰੇ ਮਹਿੰ ਧਰਿ ਰਾਖਾਂ। ਅਤਿ ਸੀਤਲ 

ਕਰਿਬੋ ਅਭਿਲਾਖ। ਇਸ ਜਲ ਸਮ ਹਮ ਕਬਹੂੰ ਨ ਪਿਯੋ”। ਬਰੈਬਾਰ 

ਕਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤੀ ਗਰਮੀ ਨਾਲ (ਕਿਸੇ) ਛੋਟੇ ਤਾਲ ਦਾ ਜਲ ਸੁਕ ਗਿਆ ਹੋਵੇ (ਵੇ ਉਸ 

ਵਿਚ ਦੀਆੰ) ਮੱਛੀਆਂ (ਤੜਫਦੀਆਂ ਹੋਣ; ਓਵੇਂ ਏਹ) ਦੇਵੇਂ ਸਰੀਰ ਤੜਫ _ਰਹੇ ਹਨ । 

੩ਬੇਦਲ। $ਲ%ੰ ਲੱਗ ਕੇ । "ਪੱਤਿਆਂ ਦਾ ਡੂੰਨਾ । “ਪੀ ਕਰਕੇ । ਝਅਤਿ ਨੰਢਾ ਕਰਨੇ 

ਦੀ ਇੱਛ ਨਾਲ ਮਾਨੋਂ' ਸ਼ੌਂਰੇ ਵਿਚ ਕਿ ਬਰਫ ਵਿਚ ਰੱਖਕੇ (ਨਾਰਿਆ ਹੈ) । (ਅ) ਭਾਵਾਂ 

ਨੌੰਢ ਕਰਨੇ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਬਰਫ ਵਿਚ ਸ਼ੇਰਾ ਰਲਾਕੇ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਰੱਖਕੇ (ਠੰਢ! ਕੀਤਾ 

ਰੋਇ% ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਅਸਾਂ ਪੀਤ ਹੈ; ਪਰ.......) ਨੋਟ-ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੋਹ ਵਿਚ 

ਰ੩ ਨੂੰ ਸਵਾਲੀਆ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਜਮਾਕੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਕੱਠ/ ਕਰਕੇ ਦੱਬ ਛੇਡ੯ ਸਨ ਭੇ 

ਉਨ੍ਹਾਲ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਠਾਰਨ ਤੇ ਫਰਲਫੀਆਂ ਜਮਾਉਣ ਜੁਈ ਥਰਤਦੇ ਸਨ । 



ਸਰੀ ਫੁਚ ਪੂਤਾਪ ਮੂਰਜ। ( ੩੧੩੪) ਰਾਸਿ ੭ । ਅੱਸੂ ੨੦. 
ਸਰਾਹਿਨ ਕਿਯੋ॥ ੫੨॥ ਪਿਝਾ ਪੁਤ ਗੁਰ ਆਇਸੁ ਪਾਈ। ਕਰਕੋ ਘਲਿ 
ਜਲ ਤ੍ਰਿਖਾ ਮਿਟਾਈ। ਹਰਖਤਿ ਪੌਨ ਕਰਨ ਪੁਨ ਲਾਗੇ ।ਪੁਰਬ ਜਨਮ 
ਪੁੰਨ ਜਿਨ ਜਾਗੇ ॥ ੫੩ ।। ਤੇ ਗੇ ਕੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਿੰਖੇ ਸੰਪਤਮ ਰਾ “ਸਾਧੂ ਨੂਹੇ' ਪਰੇਗ ਬਰਨਨੰ ਨਾਮ ਉਨੀਸਮੇ ਅਸੂ ॥ ੧੯ ॥ ਸੀ 

੨੦. [ਭਾਈ ਸਾਧੂ ਟੁਪੀ] । 
ਦੇਹਰਾ॥ ਸਾਧੂ ਧਰਿ ਆਨੰਦ ਉਰ “ਮਹਾਰਾਜ ' ਕਿਸ ਥਾਨ ? । ਬਿਚਰਤਿ 
ਹੁਤੇ ਸਮੀਪ ਕਿਤ ਕੀਨਿ ਪਾਨ ਜਲ ਆਨਿ ॥ ੧॥ ਚੌਪਈ॥ ਉਚਿਤ 
ਆਪ ਕੇ ਹਮ ਨੇ ਜਾਨਾ । ਤੁਮ ਹਿਤ ਧਰਨੋ, ਕਿਯੋ ਨਹਿੰ ਪਾਠਾ । ਕ੍ਰਿਪਾ 
ਧਾਰਿ ਕਰਿ ਪੁਰਵੀ ਆਸ । ਦਾਸ ਜਾਨ ਕਰਿ ਪਹੁੰਚੇ ਪਾਸ ॥ ੨॥ ਸੁਨ 
ਸਤਿਗੁਰੂ ਬ੍ਰਿਤਾਂਤ ਬਖਾਨਾ । “ਤੀਸ ਕੋਸ ਹਮ ਕੀਨਿ ਪਯਾਨਾ । ਧਾਏ 
ਪੀਵਨ ਨੀਰ ਤੁਮਾਰਾ । ਜੇਠ ਦੁਪਹਿਰੀ ਅਬਿ ਕਛੁ ਢਾਰਾ ॥ ੩॥ ਕਾਰ 
ਭਿਖਾਨਨਿ ਕੀ ਅਬਿ ਤਕਾਗਹੁ । ਕਰਹੁ ਦੇਗ਼ ਗੁਰੁ ਕੀ ਅਨੁਰਾਗਟੁ।ਹਮ 
ਪ੍ਰਸੈਨ ਬਰ ਜਾਂਚਨ ਕੀਜੈ । ਅਭਿਲਾਖਤਿ ਸੁਖ ਪਾਇ ਸੁਲੀਜੇ!॥੪॥ 
ਪਿਤਾ ਪੁੱਤ ਕਰ ਜੋਰਿ ਉਚਾਰੇ । “ਆਨਿ ਆਪਨੇ ਦਾਸ ਉਧਾਰੇ । ਵਿਹੁ 
ਨਿਜ ਸਿੱਖੀ ਕੋ ਅਬਿ ਦਾਨ । ਜਿਸ ਤੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਹਾਨਿ ॥ ੫॥ 
ਤੁਮਰੇ ਚਰਨਨ ਕੋ ਹੁਇ ਪ੍ਰੇਮ । ਬਿਸਰਹਿ ਨਹਿ ਕਬਿ ਦਾਤਾ ਛੇਮ'। ਜੋ 

_ਤੁਮ ਫਹਿਲ ਦੋਹੁ ਹਮ ਤਾਂਈ । ਕਰਹਿ ਦੇਗ ਨਿਤ, ਬਨਹੁ ਸਹਾਈ ॥ 
੬॥ ਅਪਰ ਨ ਬਾਂਛਾਂ ਹਮਰੇ ਕੋਈ । ਕਰਹਿ ਅਚਾਂਵਨ ਦਿਹੁ ਤੁਮ ਜੋਈ। 
ਪੁਰਿ ਮੈਂ ਗੁਤ ਸਿਖ ਅਹੈਂ ਨ; ਮੂੜੇ" । ਮਤਸਰ ਅਗਨਿ ਜਗੰਹੇਂ ਨਿਤ ਕੂੜੇ 
1 ੭॥ ਤਿਨ ਮਹੁੰ ਬਾਸ ਅਹੈ ਦੁਖਿਆਰ।ਇਕ ਅਲੰਬ ਤੁਮ ਅਹੋ ਹਮਾਰ॥ 
ਜਿਮ ਰਾਖਹੁ ਤਿਮ ਰਹੈ; ਗੁਸਾਈ' !। ਬਿਨਾ ਸੇਵ ਅਪਰ ਨ ਚਤੁਰਾਈ” 
੮॥ ਸੁੰਨ ਸਤਿਗੁਰੁ ਦੇ ਧੀਰਜ ਕਹੈ । ਨਰ ਦੋਖੀ ਤੁਮਰੇ ਨਹਿੰ ਰਹੇਂ । 
ਉਜਰ ਜਾਇਗੋ ਗ੍ਰਾਮ ਮਹਾਨਾ । ਰਚਹੁ ਗ੍ਰਾਮ ਅਪਨੇ ਸ਼ੁਭ ਥਾਨਾ॥ 
੯॥ ਵਧਹਿ ਬੋਸ ਭੇਰੋ ਤਹਿ ਰਹੈ । ਬਹੁਤ ਬਡਾਈ ਬਿਦਤਿ ਸੁ ਲਹੈ” ॥ 
ਸੁਨ ਗੁਰ ਤੇ ਸਾਧੂ ਪੁਰਿ ਗਯੋ । ਗੁਰ ਬ੍ਰਿਤੰਤ ਸਭਿ ਭਾਖਤਿ ਭਯੋ ॥੧੦॥ 
ਸੁਨਤ ਭਾਰਜਾ ਉਰ ਹਰਿਖਾਈ । ਹਿਤ ਦਰਸ਼ਨ ਪਤਿ ਕੇ ਮੇਗ ਆਈ । 
ਦੇਖੜਿ ਹੀ ਪਾਇਨ ਪਰ ਪਰੀ । ਪੈਨ ਗੁਰੂ ! ਹਮਰੀ ਕੁਲ ਤਰੀ॥ ੧₹੧॥ 
ਹਮ ਸਮ ਦੀਨਨ ਕੀ ਕੋ ਸੁਨੰ । ਅਸ ਕਾਰਜ ਰਾਵਰ ਕੌ ਬਨੈ?” । ਰ੫ ਚੋਦ 
- ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ । “ਮੂਰਖ (ਪੁਰਖ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ)। 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੁਤਾਪ ਸੂਰਜ । __ (੩੧੩੫ ਰਾਸਿ 2। ਅਸੂ ੨੦, 

ਕੋ ਹੇਰਨਿ ਕੀਨ।ਬਸਤ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਅਪਨੇ ਗੁਰ ਦੀਨਿ ॥੧੨॥ ਗੁਰੁ ਡਰੋਲੀ 
ਤੇ ਜਬਿ ਧਾਏ । ਬਿਧੀ ਦੈਦ ਸੁਨਿ ਜ਼ੀਨ ਪਵਾਏ। ਪ੍ਰਬਲ ਤੁਰੈਗਮ 
ਡਬਿਹੁੰ ਪ੍ਰੇਰਾ । ਕਿਤ ਧਵਾਇ ਕਿਤ ਪੋਈਆ ਛੇਰ" ॥੧੩॥ ਪੁਨ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ 
ਆਦਿਕ ਸ਼ੁਨੇ । ਚਢੇ ਤੁਰਤ ਸ਼ਸਤ੍ਨ ਸੋਂ ਸਨੇ । “ਸੋਝੀ ਨਹੀ ਗੁਰੂ । ਕਿਤ 
ਗਏ? । ਸੁਨਿ ਸੁਨਿ ਸੁਕਟ ਅਰੂਢਡਿ ਭਏ। ॥੧੪॥ ਨਹਿੰਕੋ ਕਿਸ: ਹੂੰ ਸੈਗ 
ਮਿਲਾਵੇ । ਖੋਜ । ਦੇਖਿ ਕਰਿ ਹਯਨ ਧਵਾਵੈ'। ਆਗੇ ਪਾਛੇ ਲੋਹਾ ਦੋਹੁ। 
ਆਵਤਿ ਚਮੂੰ ਚਵੀ ਗੁਰ ਨੋ2”॥੧੫॥ ਕੁਛਕੁ ਰਹੇ ਦਿਨ ਬਿਧੀਆ ਆਯੋ। 
ਦਰਸ ਦੇਖਿ ਕਰਿ ਸੀਸ ਨਿਵਾਯੋ । ਨਿਜ ਸਿੱਖਨਿ ਸੈਗ ਬਾਕ ਬਖਾਂ- 
ਨਤਿ ।-ਇਨ ਹਿਤ ਧਾਏ-ਰਿਦੇ ੫ਛਾਨਤਿ ॥੧੬॥ “ਮਹਾਂਰਾਜ ! ਏਕਲ 
ਹੀ ਆਏ । ਤੁਰਤ ਚਵ਼ਜੋ ਮੈਂ, ਨਹਿ ਦਰਸਾਏ”। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਮੋ “ਨ ਮੈ' 
ਇਮ ਆਵਤਿ” । ਸਿੱਖਨਿ ਪ੍ਰਾਨ ਅੰਤ ਹੁਇ ਜਾਵਤਿ॥੧੭॥ਇਨਹੁੰ ਉਬਾ- 
ਰਨ ਕੇ ਹਿਤ ਧਾਏ। ਜੇਠ ਦੁਪਹਿਰੀ ਮਹਿ ਉਤਲਾਏ? । ਦਯਾ ਸਿੰਧੁਤਹਿੰ 
ਤੇ ਚਢਿ ਚਾਲੇ । ਸਾਧੂ ਸੁਤ ਬਨਿਤਾ ਜੁਡਿ ਨਾਲੇ ॥੧੮॥ ਗੁਰਕੇ ਸ਼ਸੜ੍ਰ 
ਬਸਤ੍ ਜੋ ਲੀਏ।ਸੋ ਸੁਧਾਰਿ ਸਿਰ ਧਾਰਨ ਕੀਏ। ਚਲਤਿ ਸੈਗ। ਮਹਿਂ ਪ੍ਰਭੂ 
ਨਿਹਾਰੈ । ਕ੍ਰਿਪਾ ਸਹਤ ਬਿਕਸੈਤਿ ਉਚਾਰੇ ॥ ੧੯॥ “ਰੂਪ ਚੋਦ ! ਤੈਂ 
ਬਸਤ ਨ ਪਾਏ।ਦਿਯੇ ਸ਼ਸਤ੍ ਜੋ ਅੰਗ ਨ ਲਏ। ਸਿਰ ਪਰ ਧੰਰ ਉਠਾਇ 
ਕਰਿ ਚਾਲਾਂ । ਕਯੋਂ ਨ ਪਹਿਰ, ਭਾ ਬੀਰ ਬਿਸਾਲ ਊ” ॥ ੨੦॥ ਰੂਪ ਚੋਦ 
ਕਰਿ ਜੋਰਿ ਉਚਾਰਾ । “ਮੈਂ ਦਾਸਨ ਕੋ ਦਾਸ ਬਿਚਾਰਾ । ਤੁੱਛ ਜੀਵ ਮੜਿ- 
ਮੰਦ ਮਲੀਨਾ। ਭਗਤਿ ਗਯਾਨ ਗੁਨ ਗਨ ਤੇ ਹੀਨ ॥ ੨੧॥ ਸਭਿ 
ਜਗ ਕਰਤ ਹਰਤਾ ਸ੍ਰਾਮੀ। ਚਹਹੁ ਸੁ ਕਰਿਹੋ ਅੰਤਰਜਾਮੀ । ਸ਼ਸਤ੍ 
ਬਸਤ੍ਰ ਜੋ ਤੁਮ ਤਨ ਕੇਰੇ । ਸੁਖਦ ਸੁ ਪੂਜਜਮਾਨ ਹੈ' ਮੇਰੇ ॥੨੨॥ ਇਤੀ 
ਬਿਅਦੇਬੀ ਕਿਮ ਬਨਿ ਆਵੈ। ਤੁਮ ਸਮ ਜਾਨਿ ਪੂਜਿਬੋ ਭਾਵੇ?। ਸ਼੍ਰੀ 
ਹਰਿ ਗੋਵਿੰਦ ਭਗਤਿ ੫ਛਾਨੇ । ਸੁਨਿ ਪ੍ਰਸੈਨ ਹਇ ਬਾਕ ਬਖਾਨੇ ॥ ੨ ੩॥ 
€ਧਰਹੁ ਨ ਤੇਗ਼ ਜੁ ਦਈ ਹਮਾਰੀ । ਤੋਂ ਹੁਇ ਰਸਨਾ ਤੇਗ਼ ਤੁਮਾਰੀ । ਜਿਸ 
ਕੇ ਸ਼ਾਪਹਾਂ ਬਿਲਮ ਨ ਹੋਇ । ਪਾਨ ਅੰਤ ਤਤਛਿਨ ਹੀ ਸੋਇ”॥ ੨੪॥ 
ਤਹਿੰ ਤੇ ਚਤਰ ਕੋਸ ਚਲਿ ਆਏ। ਸੁੰਦਰ ਧਰਨੀ ਤਹਿ ਦਰਸਾਏ। ਡੇਰਾ 
੧ਧਈਏ ਪਾਇਆ । ̀ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿਚ ।₹ਜੋ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨ ਆਂਵਦਾ । 

ਸਹਾਪਹੁ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ 'ਫਰ ਸ਼੍ਰਾਪ” ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਹੈ । 



ਸਰੀ ਗੁਰ ਪੁਤਾਂਪ ਸੂਰਜ ! ( ੩੧੩੬) ਰਾਸਿ 2। ਅੱਸੂ ੨੦, 

ਕਰਤਿ ਭਏ ਗਨ ਖਾਨੀ । “ਰਚਹੁ ਗ੍ਰਾਮ ਇਹ ਠੰ? ਕਹਿ ਬਾਨੀ ॥ ੨੫॥ 
ਜਬਿ ਸੈਧਯਾ ਹੋਈ ਤਹਿ ਆਇ । ਪੈਂਦਖਾਨ ਸੋਂ ਭਟ ਸਮੁਦਾਇ । ਹਯਨ 
ਭਜਾਵਤਿ ਪਹੁੰਦੇ ਤਹਾਂ । ਪਿਖਿ ਸੜਿਗੁਰ ਪਾਯੋ ਸੁਖ ਮਹਾਂ।੨੬॥ ਕਿਤਿਕ 
ਢਮੂੰ ਮਗ ਮਹਿ ਕਿਯ ਡੇਰਾ। ਪਸਰਯੋ ਅੰਧਕਾਰ ਜਬਿ ਹੇਰਾ । ਤਹਿੰ ਬਸਿ 
ਕਰਿ ਗੁਰ ਨਿਸਾਂ ਬਿਤਾਈ। ਜਾਗੇ ਸਕਲ ਪ੍ਰਾਤਿ ਹੁਇ ਆਈ ॥੨੭॥ 
ਨਿਜ ਕਰ ਸੋਂ ਗੁਰ ਟੱਕ ਲਗਦਿਵ । ਮੋਹੜ ਗਾਝ" ਰਿਦੇ ਹਰਖਾਇਵ। 
ਸਾਧੂ ਸੈਗ ਕਹਜੋ “ਹੁਇ ਗ੍ਰਾਮੁ । ਅਪਨ ਨਾਮ ਪਰ ਧਰਿ ਇਸ ਨਾਮੁ ॥ 
੨੮॥ ਸੁਨਿ ਸਾਧੁ ਕਰ ਜੋਰਿ ਉਚਾਰਾ। “ਮੁਝ ਤੇ ਮਮ ਸੁਤ ਸਿੱਖ ਉਦਾਰਾ। 
ਨਿਸ਼ਚਾ ਅਧਿਕ ੫ ਕੇ ਮਾਂਹੀ । ਬਸਹ ਰਿਦੇ ਕਬਿ ਬਿਸਰਤਿ ਨਾਂਹੀ ॥ 
੨੯॥ ਪੁੱਤ ਨਾਮ ਪਰ ਰਾਖਹੁ ਨਾਮੂ! । ਸੁਨਿ ਗੁਰ ਭਾਖੜੋ “ਰੂਪਾ ਰਾਮੂ” । 
ਕਹਜੋ ਬਹੁਰ“ਅਥਿ ਸਦਨ ਬਨੀਜੈ।ਬਿਦਤਹਿ ਦੇ ਸ਼ਨਿ ਬਿਖੈ ਜਨੀਜੈ॥੩੦॥ 
ਹਮ ਭੀ ਪੁਨ ਆਵਹਿ ਇਸ ਥਾਨ । ਕੋਤਿਕ ਦਯੋਸ ਕਰਹਿ ਗੁਜ਼ਰਾਨ?। 
ਇਮ ਕਹਿ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਅਸਵਾਰ । ਸਨ ਸਨੇ ਜ਼ਲਿ ਖਿਲਤਿ ਸ਼ਿਕਾਰ ॥ 
੩੧॥ ਸਾਧੂ ਫੁਪਚੈਦ ਮਿਲਿ ਦੋਊ । ਗਰਾਮ ਬਸਾਵਨਿ ਕੀਨਸਿ ਸੋਉ4 
ਗੁਰ ਬਰ ਕਰਿ ਨਰ ਗਨ ਤਬਿ ਬਾਸੈ । ਆਨਿ ਆਪਨੇ ਰਚੇ ਅਵਾਸੇ॥੩੨॥ 
ਸੇਵ ਦੇਗ਼ ਕੀ ਕਰਿਬੇ ਲਾਗੇ।ਗੁਰੂ ਪ੍ਰੇਮ ਮਹਿੰ ਰਹਿ ਨਿਤ ਪਾਗੇ। ਇਸੜ੍ਰੀ 
ਪੂਰਸ਼ ਟਹਿਲ ਕੌ ਕਰਿਹੀ' । ਛੁਧਿਤਿ ਅਸਨ ਦੇ ਭਾਉ ਸੁ ਧਰਿਹੀ॥ ੩੩॥ 
ਅਬਿ ਲਗਿ ਤਿਨ ਕੇ ਹੈ ਇਹ ਰੀਤਿ/ਸੇਵਹਿਂ ਦੇ ਦੇਗ਼ ਧਰਹਿੰ ਉਰ ਪ੍ਰੀਤ।ਬਡੇ 
ਸਮ੍ਰਿਧਵਾਨ” ਭੀ ਭਏ । ਸੇਵਕ ਅੱਗ ਲਰਿੰਦ ਹੁਇ ਗਏ॥੩੪॥ ਭਉ ਆਪ 
ਹੀ ੜ੍ਰ੍ਿ ਜਰਭਿ ਸਾਰੇ । ਕਰਹਿ ਦੇਗ਼ [ ਕੀ ਟਹਿਲ ਸੁਧਾਰੇ । ਗਰਬ ਹੀਨ 
ਸੈਤਤਿ ਸਭਿ ਹੋਈ । ਅਸਨ ਅਚਾਵਹਿਂ ਛੁਧਤਿ ਜਿ ਕੋਈ ॥ ੩੫॥ 
ਪੇਂਦਖਾਂਨ ਤਬਿ ਜੋਰੇ ਹਾਥ । “ਹੇ ਪ੍ਰਭੁ ! ਕੋਇ ਨ ਲੀਨੋ ਸਾਥਸਨਿ ਸੁਨਿ 
ਸੁਧਿ ਪਾਛੇ ਸਭਿ ਆਏ । ਕੋੜਿਕ ਆਜ ਮਿਲੇ ਦਰਸਾਏ? ॥ ੩੬ ॥ ਬਿਧੀ 
ਚੈਦ ਸਭਿ ਕਹਯੋ ਪ੍ਰਸੇਗ । ਸਿੱਖੰਨ ਵਤਸਲ ਬਿਰਦ ਉਤੈਗ । ਬਿਸ਼ਨੁ 
ਰੁਪ ਮਹਿੰ ਬਰਤਹਿਂ ਜੈਸੇ । ਨਹੀਂ ਸੁਭਾਉ ਮਿਟਤਿ ਸੋ ਕੋਸੇ । ੩੭॥ 
ਭਗਤਨਿ ਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹੇਤੁ । ਤਕਾਗਤਿ ਸਭਿ ਕੋ ਰਮਾ ਸਮੇੜ'। ਜਬਿ 
ਸਹਾਇ ਨਿਜ ਜਨ ਕੀ ਕਹੈਂ। ਤਿਹ ੫ਸ਼ਚਾਤ ਸਭਿਨਿ ਸੁਧਿ ਧਰੈ' ॥੩੮॥ 
"ਗਾਵ ਪਿੰਡ,ਦੀ ਨੀਂਹ ਧਰ ਦਿੱਤੀ । “ਮਮੱਗ੍ਰੀਂ ਵਾਲੇ, ਭਾਵ ਪੂਰਤਾਪੀ । ₹ਲੱਛਮੀ ਸਮੇਤ । 



ਸ੍ਰ ਗੁਰ ਪੂਤਾਘ ਸੂਰਜ । (8੧੩੭) _ _ਰਾਸਿ 7। ਅੱਸੂ ੨੧, 

ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਇ ਇਨਹੁ ਕੋ ਐਸੇ। ਜਨ ਕੋ ਰੱਛੈਂ ਜੈਜੇ ਕੈਸੇ। ਸੋ ਗਤਿ 
ਈਹਾਂ ਕੀਨਿ ਗੁਸਾਈ । ਤਪਤ ਜੇਠ ਤੂਰਨ ਕਰਿ ਧਾਈ? ॥੩੯॥ ਸੁਨਿ 
ਸਭਿਹਿਨਿ ਗੁਰ ਚਰਿਤ ਉਦਾਰ' । ਸ਼ਰਧਾ ਕਉ ਅਧਿਕ ਉਰ ਧਾਂਰਾਂ । 

ਕਰਤਿ ਬਤਕ” ਇਮ ਖਿਲਤਿ ਅਖੇਰ । ਸਨੋ ਸਨੇ ਚਲਿ ਪੰਥ ਬਡੇਜ ॥ 
੪੦ । ਏਕ ਜਾਮਨੀ ਮਗ ਮਹਿ ਰਹੇ । ਬਿਚਰਤਿ ਜੈਗਲ ਮਹਿੰ ਮੁਦ ਲਹੇ। 

ਬਹੁਰ ਡਟੋਲੀ ਪਹੁੰਚੇ ਜਾਇ । ਸਾਂਈਦ'ਸ ਮਿਲਜੋ ਹਰਿਖਾਇ॥ ੪੧॥ 
ਬਿਥਰਜੋ ਸਭਿਹਿਨਿ ਬਿਖੈ ਪ੍ਰਸੰਗ । ਏਕ ਕਹਹਿ ਦੂਸਰ ਕੇ ਸੈਗ । “ਛਿਨ 
ਮਹਿ ਤੀਸ ਕੋਸ ਗਰ ਧਾਏ । । ਮਰਹਿਂ ਤ੍ਰਿਖਾਤਰ” `ਸਿੱਖ ਬਚਾਏ ॥ ੪੨॥ 

ਤੀਸ ਕੋਸ ਪਰ ਤਿਨ ਸੁਧਿ ਜਾਨੀ।ਪਿਯਤਿ ਨ ਗੁਰੂ ਉਚਿਤ ਲਖਿ ਪਾਨੀ। 

ਪਰਉਖਿ ਪ੍ਰੋਮਕੋਂ ਬਹੁ ਉਤਲਾਏ।ਪਿਯੋ ਜਾਇ ਜਲ,ਬਨੇ ̀ ਭਿਸਾਏ”॥੪੩॥ 
ਇਤਿ ਸਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਰ੍ਰਿਏ ਸਪਤਮ ਗਾਸੇ “ਸਾਧੂ ਰੂਪ ₹ਦ' ਪ੍ਸੰਗ ਬਰਨਟੰ. ਨਾਮ ਬੀਸਮੋ ਅੱਸੂ ॥ ੨੦ ॥ 

੨੧. [ ਮਾਤਾ ਦਮੇਦਰੀ ਗੁਰਪੁਰੀ ਪਯਾਨ | 
ਦੋਹਰਾ ॥ ਬਸਤਿ ਫ਼ਹੋਲੀ ਸਤਿਗੁਰੁ ਕੇਤਿਕ ਦਿਵਸ ਬਿਤਾਇ । ਸਿਖ 

ਸੈਗਤ ਆਵਤਿ ਅਨਿਕ ਦਰਸਤਿ ਅਨਿਕ ਸਿਧਾਇ ॥ ੧ ॥ ਚੌਪਈ ॥ ਸ਼੍ਰੀ 
ਗੁਰਦਿੱਤੇ ਨਗਰ ਬਸਾਯੋ । ਬਨਿਕ” ਆਦਿ ਨਰ ਬ੍ਰਿੰਦ ਟਿਕਾਯੋ । ਸਭਿ 
ਬਿਧਿ ਕੀ ਸੁਧਿ ਪੁਰਿ ਜਨ ਕੇਰੀ“ । ਲੇ ਕਰਿ ਖਾਤਰ । ਕੀਨਿ ਘਨੇਰੀ ॥੨॥ 

ਬਹੁਰ ਪਿਤਾ ਕਹੁ ਦਰਸ਼ਨ ਢਾਹਾਂ । ਚਲਿਬੇ ਕਾਰਨ ਕੀਨਿ ਉਮਾਂਹਾਂ । 

ਅਸੁਵਾਰੀ ਕਰਵਾਇਸਿ ਤਯਾਰੀ । ਸਮੈਦਨ ਆਇ ਮੋਲ ਕੋ ਭਾਰੀ ॥ ੩॥ 

ਨੀ ਜੁਗ ਪੁੱਤ੍ਰਨ ਕੋ ਲੀਨੋ। ਆਨੰਦ ਸਹਤ ਅਰੂਢਨ ਕੀਨੇ । ਧੀਰ ਮੱਲ 

ਕੁਛ ਕਯੋਂ ਬਡੇਰਾ । ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਰਾਇ ਅੰਕ ਤਿਸ ਬੇਰ#॥ ੪॥ ਬਹਿਲਨਿ 

ਮਹਿ ਦਾਸੀ ਚਢਿਵਾਈ ।ਗਮਨੇ ਦਾਸ ਸਾਬ ਸਮੁਦਾਈ । ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਦਿੱਤਾ 

ਚਵੇ ਤੁਟੇਗ । ਚੈਚਲ ਫਾਂਦਤਿ ਮਨਹੁੰ ਕੁਰੇਗ ॥੫॥ ਇਮ ਕੁਟੈਬ ਲੇ ਕਰਿ 
ਨਿਜ ਸਾਬ । ਗਮਨੇ ਦਰਸ਼ਨਿ ਹਿਤ ਪਿਤ ਨਾਥ । ਨਗਰ ਬਿਖੈ ਇਕ 

ਭਯਾਗਜੋ ਦਾਸ । ਸੁਮਤਿਵੈਤ ਰੱਛਕ ਚਹੁੰ ਪਾਸ॥੬॥ ਪੁਰਿ ਜਨ ਮਿਲੇ 

ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ । "ਤ੍ਰੇਹ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਬਤਿਹਏ ਬਣ ਕੇ । “ਵਪਾਰੀ ਲੋਕ (ਵਸਾਏ ਕੀਰਤ 
ਪੁਜ਼) । “ਨਗਰ ਵਿਚ ਆ ਵਮੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ । <ਗੋਦ ਵਿਚ ਸਨ ਉਸ ਸਮੇ'। 

#ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰੇਮਾਤੁਰਾਂ ਤੇ ੯ਖਵੌਤੰ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਇੰਢ ਬਹੁੜਨਾਂ 

ਇਕ ਅਢਰਜ ਅੰਗ ਹੈ, ਇਨਸਾਨੀ ਦਿਲ ਪੀੜਾਂ ਨੂ ਨੂੰ ਸਿ ਆ ਦ੍ਵਣਤਾ 
ਨਾਲ ਬਹੁੜ ਕੇ ਠੰਢ ਪਾਉਣਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਅਚਰਜ ਬਿਰਦ ਦੇ 



_ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਖੂਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੩੧੩੮) ਰਾਸਿ ੭ । ਅੰਸੂ ੨੧, 
ਧੀਰ ਕੋ ਦੀਨਿ । ਪੁਨ ਮਗ ਬਿਥੈ ਪਯਾਨੋ ਕੀਨਿ । ਸ੍ਰੀ ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਹਿ 
ਗਮਨਏ । ਸੁਧੇ ਪੰਥ ਆਵਤੇ ਭਏ॥੭॥ ਦਿਨ ਕੇਤਿਕ ਮਗ ਬਿਖੈ ਬਿਤਾਏ। 
ਬਹੁਰ ਡਰੋਲੀ ਕਹੁ ਚਲਿ ਆਏ । ਪਿੜ ਕੇ ਪਾਇਨ ਬੈਦਨ ਕੀਨਿ। 
ਬੂੜੀ ਕੁਸ਼ਲ ਬਤਾਇ ਸੁ ਦੀਨਿ ॥ ੮॥ ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹਿ ਮਿਲਣ ਜਿਮ ਜੋਵਾ। 
ਨਗਰ ਬਸਾਵਨ ਕੋ ਜਿਮ ਹੋਵਾ। ਸਭਿ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਨਿਕਟਿ ਬਖਾਨੀ । 
“ਸੈਲ ਸਮੀਪੀ ਸ਼ੁਭ ਇਸਥਾਨੀ ॥ ੯॥ ਚਰਨ ਆਪ ਚਲਿ ਪਾਵਹੁ ਜਬੈ । 
ਸ਼ੋਭਹਿ ਪਾਵਨ ਹੈਰੈ ਕਰਿ ਤਬੈ” । ਸੁਨਤਿ ਪੁੱਤ੍ ਤੇ “ਸਾਧ” ਬਖਾਨਾ।ਕਰੜੋ 
ਕਰਮ ਸਗਰੋ ਸਨਮਾਨ” ॥ ੧੦ ॥ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਰਾਇ ਅੰਕ ਮੈਂ ਲਏ । ਨੱਤੀ 
ਚਰਨ ਬੈਦਨਾ ਕਿਏ । ਜੁਗ ਪੁੱਤਰਨ ਪਾਇਨ ਪਰ ਪਾਏ। ਪਿਖਿ ਪੰੜ੍ਨ 
ਸਤਿਗੁਰ ਹਰਖਾਏ ॥ ੧੧ ॥ਬੈਠਾਂਰੇ ਨਿਜ ਅੰਕ ਮਝਾਰੇ। ਮਦੁ ਬਾਨੀ ਕੇ 
_ਸਹਭ ਦੁਲਾਰੇ । ਗੁਰਤਾ ਉਚਿਤ ਲਖੇ ਹਰਿਰਾਇ। ਕ੍ਰਿਪਾ ਦਿਸ਼ਟਿ ਤਿਨ 
ਪਰ ਅਧਿਕਾਇ ॥ ੧੨॥ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਅੰਤਰ ਗਯੋ।-ਤੀਨ ਮਾਤ ਕੋ 
ਬੈਦਤਿ ਭਯੋ । ਪਿਖਿ ਦਮੋਦਰੀ ਸੁਤ ਹਰਖਾਈ । ਸੁਧਾ ਸਮਾਨ ਆਸ਼ਿਖਾ 
ਗਾਈ ॥ ੧੩॥ ਬਹੁਰ ਨਾਨਕੀ ਅਰੁ ਮਰਵਾਹੀ । ਦਈ ਅਸੀਸ “ਰਹਗੁ 
ਮੂਦ ਮਾਂਹੀ” । ਮਿਲਿ ਕਰਿ ਵਹਿਰ ਨਿਕਸਿ ਤਬਿ ਆਏ। ਮਿਲੇ ਸਕਲ ਹੀ 
ਬਦਨ ਗਾਏ॥ ੧੪ ॥ ਸਾਂਈਦਾਸ ਆਦਿ ਬਿਧੀ ਆਦਿ । ਮਿਲੇ ਕੁਸ਼ਲ 
ਬੁਬਤਿ ਅਹਿਲਾਦਿ । ਗੁਰ ਸੁਤ ਸਕਲ ਬਾਤ ਕੇ ਲਾਇਕ । ਮਿੱਤੂਨ 
ਹਰਖਤਿ”, ਸ਼ਤਰਨਿ ਘਾਇਕ ॥ ੧੫॥ਪੁਨ ਨੱਤੀ ਘਰ ਅੰਤਰ ਬਰੀ। ਸੰਭਿ 
ਸਾਸਨ ਕੌ ਬੈਦਨੇਂ ਕਰੀਪੌਤ੍ੇ ਪਿਖੜਿ ਪਰਮ ਹੁਲਸਾਈ।ਗਹਿ ਬਾਹੁਨਿ ਲੇ 
ਅੰਕ ਬਿਠਾਈ ॥ ੧੬ ॥ ਕਰੀ ਨਮੋ ਰਾਮੋ ਪਗ ਵੇਰ । ਜੁਗ ਪੁੱਤ੍ਨ ਹੁਇ 
ਬੈਸ ਬਡੇਰ”। ਸਭਿ ਸਾਸਨ ਸ਼ੁਭ ਨੁਖਾਂ ਨਿਹਾਰੀਸਨਮਾਨੀ ਬਹੁਨਿਕਫਿ 
ਬਿਠਾਰੀ ॥ ੧੭ ॥ ਸਭਿਨਿ ਬਿਖੈ ਆਨੰਦ ਬਡ ਹੋਵਾ । ਗੁਰ ਪਰਿਵਾਰ 
ਏਕ ਥਲ ਜੋਵਾ । ਕੇਤਿਕ ਦਿਨ ਪੁਨ ਬਸਤਿ ਬਿਤਾਏ । ਮੇਲਾ ਦਿਵਸ 
ਬਿਸੋਵਾ ਆਏ ॥੧੮॥ ਚਹੁੰਦਿਸ਼ਿ ਕੀ ਸੈਗਤਿ ਸਮੁਦਾਈ । ਲਏ ਅਕੋਰਨ 
ਕੋ ਉਮਡਾਈ । ਨਰ ਨਾਰੀ ਗੁਰ ਕੀਰਤਿ ਕਰਿਤੇ । ਆਨਿ ਆਨਿ ਕਰਿ 
ਦਰਸ ਨਿਹਰਰਤੇ ॥ ੧੯ ॥ ਬਡ ਮਸਨੰਦ! ਬਿਛਾਵਨ ਕਰੈ । ਸ਼ਸਤ੍ 
“ਸ਼ਾਬਾਸ਼ । “ਸਾਰੇ ਕੀਤੋ ਕੈਮ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ । ਨਮਸਕਾਰ ਕਹੀ । ਏਗੌਦੀ 
[੧੪ ਮਸਨਦੀ]। ਬੈਖ8=ਹਰਖਦ । 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (4੧੩੬) ___ ਰਾਸਿ ੭। ਲੱਸੂ ੨੧, 

ਸਜਾਇ ਗੁਰੂ ਤਬਿ ਥਿਹੈਂ।ਬਿਸਦ ਮਰਾਲਨਿ ਕੋਰ ਮਨਿੰਦ।ਢੁਰਤਿ ਚਮਰ 

ਦੁਤਿ ਹੋਤਿ ਬਿਲੈਦ ॥ ੨੦ ॥ ਖਰੋ ਸਵਰੋ ਹੋਇ ਅਗਾਰੀ । ਸੈਗਤਿ ਕੀ 

ਅਰਦਾਸ ਉਚਾਰੀ । ਬ੍ਰਿੰਦ ਮਸੈਦ ਬਿਲੈਦ ਧਨੀ ਹੈ' । ਆਨਹਿੰ ਗੁਰ ਕੀ 

ਕਾਰ ਘਨੀ ਹੈ'॥ ੨੧ ॥ ਜਥਾਜੋਗ ਸਭਿ ਕੌ ਹਰਖਾਂਵਹਿ। ਦੇਸ਼ਨਿ ਕੀ 

ਦਸਤਾਰ ਬੋਧਾਵਹਿੰ । ਕਿਤ ਤੇ ਲੱਛ'; ਜੁਗਮ ਲਛ ਲਯਾਵਹਿ । ਗੁਰ ਕੀ 

ਕਾਰ ਚਲੀ ਨਿਤ ਆਵਹਿ ॥ ੨੨ ॥ ਆਦਿ ਸੈਗਲਾਦੀਪ ਨਿਕਾਯ । 

ਚਹੁੰਦਿਸ਼ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚਤਿ ਬਹੁ ਮਾਯਾ।ਛਠੇ ਮਾਸ ਕੋ ਆਇ ਮਸੈਦ।ਕੋ ਸੈਮਤ” 

ਮਹਿੰ ਲੇ ਧਨ ਬ੍ਰਿੰਦ ॥ ੨੩ ॥ ਸਭਿ ਦੇਸ਼ਨਿ ਪਰ ਬੈਧ ਅਜਾਂਰੇ“।ਨਿਤ ਹੀ 

ਆਨਤਿ ਧਨ ਗਰ ਕਾਰੇ । ਕੌ ਸਿਖ ਲੇ ਪਹੁੰਚਤਿ ਹੈਂ ਆਪ। ਆਇ ਜਿ 

ਦਰਸਤਿ ਹੁਇ ਨਿਸ਼ਪਾ੫॥੨੪॥ਬੇ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੁਇ ਲੇਨਿ ਰੁ ਦੇਨ
ਿ/ਅਰਪਹਿੰ 

ਵਸਤੁ ਜੇਨ ਰੁ ਕੋਨ'ਜੋ ਮਸੈਦ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਮੜਾਰਾਂ। ਸੋ ਲੇ ਸੈਗਤਿ ਸੈਗ 

ਉਦਾਰਾਂ ॥ ੨੫॥ ਆਨਿ ਕਰਹਿ ਦਰਸ਼ਨ ਗੁਰ ਕੇਰਾਂ ।ਧਰਹਿ ਉਪਾਇਨ 

ਵਰਬ ਘਨੇਰਾ । ਮੈਗਤਿ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹਿਤ ਦੈਬੇ।ਜਬਿ ਬੈਠਹਿ ਸਤਗੁਰ 

ਦਤਿ ਲੈਬੇ ॥ ੨੬ ॥ ਅਨਿਕ ਪਦਾਰਥ ਕੇ ਅੰਬਾਰ । ਹੋਤਿ ਜਾਤਿ ਨਹਿੰ 

ਪਰਹਿ ਸ਼ੁਮਾਰ । ਧਰਿ ਧਰਿ ਸ਼ਰਧਾ ਸੈਗਤਿ ਆਵਹਿ। ਮਨੋ ਕਾਮਨਾਂ 

ਪਾਇ ਸਿਧਾਵਹਿ ॥ ੨੭ ॥ ਸਾਵਣ ਮਾਸ ਪ੍ਰਬਿਰਤਯੋ ਸਾਰੇ। ਗੁਰ ਪਰਿਵਾਰ 

ਮਿਲਜੋ ਮੁਦ ਧਾਰੇ ।ਸਰਬ ਇਕੱਤਰ ਮਿਲੇ ਤਿਸ ਬਾਨਾਂ । ਪਿਖਤਿ ਪਰਸਪਰ 

ਮਿਲਿ ਸੁਖ ਮਾਨਾ ॥ ੨੮॥ ਤਬਿ ਦਮੋਦਰੀ ਬੈਸ ਬਿਤਾਈ । ਪ੍ਰਾਨ ਅੰਤ 

ਅਪਨੋ ਲਖਿ ਪਾਈ। ਪਤਿ ਸਤਿਗੁਰ ਕੌ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਮੋਹਾਬ ਜੋਰਿਬਚ 

ਬਿਨੈ ਉਚਰਯੋ ॥੨੯॥ “ਤੁਮ ਪ੍ਰਭੁ ਹੋ ਸਭਿ ਹੀ ਬਿਧਿ ਲਾਇਕ। ਬੜੇ ਪੁੰਨ 

ਫਲ ਭਾ ਮਮ ਨਾਇਕ' । ਮੈਂ ਅਨਜਾਨ ਪਨੇ ਕੁਛ ਕਹਜੋ । ਨਹੀਂ ਮਹਾਂ- 

੩੫ ਨੀਕੇ ਲਹਜੋ ॥ ੩੦ ॥ ਕ੍ਰਿਪਾ ਧਾਰਿ ਸੋ ਬਖਸ਼ਨ ਕੀਜੈ । ਅੰਤ ਸਮਾਂ 

ਮੇਰੋ ਲਖ ਲੀਜੈਠਿਜ ਚਰਨਨ ਕੀ ਦਾਸੀ ਜਾਨੋ । ਬੀਚ ਪ੍ਰਲੋਕ ਮਿਲਾ- 

ਵਨਿ ਠਾਨੋ ॥੩੧॥ ਮੈਂ ਅਜਾਨ ਪੁਨ ਤ੍ਰਿਯ ਮਤਿ ਅਹੈ।ਰਾਵਰਿ ਭੇਵ ਦੇਵ 

੧ਲ੪ । “ਸਾਟੇ (ਥਕਾਂ) ਤੋਂ । 5ਸਾਲ । “ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ 

ਵ੪ ਵੱਖ ਮਹੰਦ ਥਾਪੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਜ ਗੁਜ਼ਰਾਨ ਲਈ ਸਾਲਾਨੀਂ ਖਰਚ ਬੈਨ੍ਹੇ 

ਹੋਏ (ਮੁਕਰਰ ਕੀਤੇ `ਹੋਏ) ਸਨ । ਕਾਰ ਦਾ ਧਨ ਓਹ ਗੁਰੂ ਅਰਪਨ ਕਫਦੇ ਸਨ । [ਅਜਾਰ== 

ਠੇਕਾ] ੯ਡਾਵ ਹਰ ਕੋਈ । #ਢੇਰ । “ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ ਹੋਏ ਹੇ । ਮੇਂ (ਜੇ ਕਦੇ) । 



ਸਰ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਮੂਰਜ । (੩੧੪੦) ਰਾਸਿ ੭ । ਅਸੂ ੨੧. 

ਨਹਿੰ ਲਹੈ””। ਬਿਠੈ ਸੁਨੀ ਗੁਰ ਧੀਰਜ ਦੀਨਿ । “ਸਦਾ ਸੈਗ ਦੂ ਗਮ਼ਰੇ 
ਚੀਨ ॥ ੩੨॥ ਗੁਰ ਘਰ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਬਡਿ ਭਾਰੀ । ਸ਼ਰਧਾਧਰੀ ਸੁ ਨਰ 
ਕੈ ਨਾਰੀਪਰਮ ਗੜੀ ਸੋ ਪਹੁੰਚੀਹ ਜਾਇ ।ਤੂੰ ਮਮ ਦਾੜਾ ਸਹਜ ਸੁਭਾਇ 
॥੩੩॥ ਸਦ ਸੇਗੀ ਕਿਮ ਬਿਛੁਰਹਿ ਨਾਂਹੀ । ਤਨੁ ਤਯਾਂਗਨ ਸਭਿ ਹੀ 
ਜਗ ਮਾਂਹੀ । ਥਿਰ ਕੋ ਰਹੈ ਨ ਬੁਲ ਸਰੀਰ। ਨਿਜ ਬਾਰੀ ਸਭਿ ਪਾਇ 
ਬਹੀਰ॥੩੪॥ਸੁਨਿ ਪਤਿ ਤੇ ਉਰ ਬਹੁ ਹਰਖਾਈ। ਬਹੁਰ ਕੁਟੇਬ ਮਿਲੀ 
ਸਮੁਦਾਈ।ਕਰ 1 ਸ਼ਨਾਨ ਕੋ ਪੇਵੀ ਤਹਾਂ।ਕੁਸ਼ ਕੌ ਆਸਤਰਨ”ਰਚਿ ਜਹਾਂ॥ 
੩੫ ਕੰਤ ਧਯਾਨ ਮਹਿ ਹਇ ਲੇ ਲੀਨ । ਤਨ ਕੋ ਤਯਾਗਨ ਤਤਛਿਨ 
ਕੀਨਿ । ਗੈਗ ਸਾਸ ਕੇ ਪਾਸ ਪਧਾਰੀ । ਚਢਿ ਬਿਬਾਨ ਦੀਪਤ ਦੁਤਿ 
ਭਾਰੀ ॥੩੬॥ ਸਭਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਹਾਰ/ਤ ਰਹਜੋਪਪ੍ਰਾਨ ਅੰਤ ਹੋਯਸ ਜਬਿ 
ਲਹਜੋ। ਸੋਲਾਂ ਸੈ ਅਠਾਸੀਏ ਮਾਂਹੀ” । ਭਾ ਪਰਲੋਕ ਗੁਰੂ ਤ੍ਰਿਯ ਤਾਂਹੀ ॥ 
੩੭॥ ਰੁਦਨ ਕੀਨਿ ਮਿਲਿ ਕੈ ਸਭਿ ਨਾਰੀ । ਰਾਮੋ ਸੁਸਂ ਸਨੋਹ ਦਖਾਗੀ' 
“ਹੁਭੀ ਸੁਮਤਿ ਬਡਭਾਗਨ ਯਾਹੀ“। ਸਭਿ ਪਰਿਵਾਰ ਉਧਾਰਜੋ ਜਾਂਹੀ”॥ 
੩੮॥ ਮਾਤਾ/ਪਤ;ਮੋਹਿ;ਬਹੁ ਆਨ'ਗੁਰਪਤਿ ਤੇ ਕੀਨਸਿ ਕੱਲਯਾਨ' । 
ਜਿਸ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜਯੋ । ਜਗਤੇਸ਼ੁਰ ਪ੍ਰਿਯ ਭਰਤਾ ਭਯੋ ॥ ੩੯ ॥ 
ਇਸ ਕੀ ਪਦਵੀ ਕਹਾਂ ਬਿਚਾਰੀ । ਤਰੇ ਸਬੈਧੀ ਸਭਿ ਨਰ ਨਾਂਰੀ?। 
ਇੱਤਯ'ਦਿਕ ਗੁਨ ਅਨਕ ਉਚਾਰਤਿ । ਰੋਦਤਿ ਸੁਸਾਂ ਪ੍ਰਤ ਪ੍ਰਤਿਪਾਰੰਤ 
॥8੦॥ ਰੁਦਤਿ ਨਾਨਕੀ ਤਥਾ ਮ੍ਰਵਾਹੀ । ਨੁਖਾ”” ਬਿ੍ਲਾਪਤਿ ਬਹੁ ਦਖ 
ਮਾਂਹੀ । ਰੋਦਨ ਨਾਦ” ਉਠਜੋ ਅਧਿਕਾਈ । । ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਸਕਲ 
ਹਫਾਈ ॥੪੧ ॥ “ਇਹੁ ਜਗ ਗੈਤਿ ਸਭਿਨਿ ਸਿਰ ਹੋਈ । ਮਤ ਰੁਦਨਹੁ 
ਅਚਰਜ ਨਹਿ ਕੋਈਂ। ਮ੍ਰਿੱਝੁ ਰੀਤਿ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਨੰਦ । ਕਰੀ ਸਕਲ 
ਜਿਮ ਭਨੀ ਬਿਲੌਦ ॥੪੨॥ ਸਾਈ'ਦਾਸ ਪਰਜੋ ਮੁਰਫਾਇ । ਉਠਿਕੌ “ਹਾਯ 
ਹਾਯ” ਬਿਲਲਾਇ । “ਹੈ ਬਡਿਭਾਗਨਿ ! ਤੁਵ ਉਪਕਾਰ । ਭਯੋ ਸਬੈਧ] 
ਗੁਰੂ ਹਮਾਰਾ ॥ ੪੩ ॥ ਇਿੰਦਾਦਿਕ ਸੁਰ ਸਰਬ ਉਮਾਹਤਿ । ਛ੍ਰਿਪਾ ਵਿ 
"ਆਪਦਾ ਭੇਦ ਯਾ ਅੰਤ) ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਨਹੇਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ੨ਗਾਵ; ਸਭ ਚਲਾਣਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ' 
੧ਵਿਛਵਣ। । ੧੬੮੮ |੩: । “ਡੇਣ ੮ ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ ਢੁਖੀ ਹੋਈ । ਭਾਵ ਦਮੋਦਰੀ ' 
“ਜਿਸ ਨੇ । "ਮੇਤ) ੫ਿਤ੧ ਸੇਨੂੰ ਤੇ ਬਹੁੰਤੇ ਹੋਰ (ਸਈਧੀਆੰ) ਨੂੰ । ੯ਮੁਕਤੀ ਦਿਵਾਈ ' 
੧6ਨਹ। "ਸ਼ਬਦ | 



ਸ਼੍ਰ ਗੁਣ ਪ੍ਰਤਾਪ ਗੂਰਜੈ । ( ੩੧੪੧) ਰਾਸਿ ੭ । ਅੱਸੂ ੨੨. 

ਜਿਸ ਕੀ ਨਿਤ ਚਾਹਭਿ(ਨਸਬਾਸੁਰ ਮਿਲਿ ਕੈ ਤਿਹ ਨੈਰ।ਹਮ ਭੀ ਪੈਨ 

ਭਏ ਸਰਬੈਰ॥੪੪॥ ਹਮ ਸਭਿ ਕੋ ਤਜਿ ਪ੍ਰਥਮ ਪਧਾਰੀ । ਹੇ ਪੰਡਬ੍ਤੇ : 

ਸ਼ੀਘੁਤਾ ਧਾਰੀ? । ਗੁਰ ਕਹਿ ਸੱਭ ਕੌ ਰੁਦਨ ਹਟਾਯੋ। ਬਾਬਕ ਤੇ 

ਕਿਰਤਨ ਕਰਿਵਾਯੋ॥੪੫॥ਬਿਧੀਆ ਪੈਂਦੇ ਖਾਨ ਪੁਕਾਰਾ । “ਅਹੋ ਮਾਤ ! 

ਕਿਤ ਗੀ $ ਇਸ ਬਾਰਾ । ਕਰਿ ਸ਼ਨਨ ਆ!ਦਕ ਕ੍ਰਿਤ ਸਾਂਰੀ। ਰਦਯੋ 

ਬਿਵਾਨ ਮੋਲ ਕੋ ਭਾਰੀ ॥੪੬॥ ਬਹੁ ਕੀਮਤ ਕੇ ਬਸਤ੍ਰ ਸ ਪਾਇ । ਚਾਰਹੋ 

ਤਤਛਿਨ ਕੰਧ ਉਠਾਇ। ਲੋ ਪੁਰਿ ਵਹਿਰ ਚਲੇ ਸਮੁਦਾਏ।ਧੀਰਮੱਲ ਤਬਿ 

ਚਵਰ ਢਰਾਏ ॥੪੭॥ ਬਹੁ ਸੇਖਨ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਬਜਾਵਤਿ । ਆਗੇ ਚਲਤਿ 

ਸੁ ਮਾਰੂ ਗਾਵਤ । ਚੇਦਨ !ਚਤਾਂ ਬਿਸਾਲ ਬਨਾਈ । ਧਰ ਕਰਿ ਉਪਰਿ 

ਅਗਨ ਲਗਾਈ ॥ ੪੮ ॥ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਉਚ ਪੁਕਾਰ।ਨੀਜ਼ ਬਿਲੌਚਨ 

ਮੋਚਿਤਿ ਧਾਰ॥ਕਰੀ ਕਪਾਲ ੜ੍ਰਿਯਾਤਿਸਿ ਕਾਲ।ਸੰਭਿ ਉਠਿਕੀਨਸ਼ਨਾਨ 

ਕਿਲਾਲਾ” ॥ ੪੯ ॥ ਰਾਇ ਕੀਰਤਨ ਭੌਗ ਪਵਾਯਹੁ । ਪੰਚਾਂਮ੍ਰਿਤ ਬਹੁਰੋ 

ਬਰਤਾਯਹ।ਸਨੇਸਨੈ ਆਏ ਨਿ ਜਡੇਰੇ।ਬੈਠ ਬੈ ਠ;ਨਰ ਉਠੇ ਘਨੇ ਰੋ ॥੫੦॥ 
ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਦੱਬੇ ਸਪਤਮ ਰਾਮੇ “ਦਮੇਦਰੀ ਮਾਤ ਪ੍ਰਲੋਕ ਗਮਨ ਪ੍ਰਸੇਗ' ਬਰਨਨੰ ਨਾਮ ਇਕੀਸਮੈ ਅੰਸੁ॥ ੨੧ ॥ 

੨੨. [ ਰਾਮੋ, ਸਾਈਂ ਦਸ, ਨਰਾਇਣ ਦਾਸ ਤੇ ਦਯਾ ਕੌਰ ਪੁਲੋਕ ਪਯਾਨ 1] 

ਦੌਹਰਾ॥ ਜਹਿ ਜਹਹਿਂ ਹੁਤੇ ਸਬੈਧ ਗਰੁ ਤਹਿ ਤ/ਹੋ ਸੁਧਿ ਪਹੁੰਚਾਇ । ਆਇ 

ਨਰਾਇਣ ਦਾਸ ਤਬਿ ਦਾਰਾ ਜੁੱਤ ਰੁਦਨ ॥੧॥ ਚੌਪਈ ॥ ਰਾਮੋ ਪਤਿ 

ਕੇ ਸਹਤ ਦੁਖਾਰੀਕੌ ਦਿਨ ਮਹਿੰ ਪਰਲੋਕ ਪਧਾਂਰੀ'।ਸਾਈ' ਦਾਸ ਉਦਾਸ 

ਅਵਾਸ ਪ੍ਰਾਨ ਤਯਾਗ ਕਰਿ ਗਯੋ ਤਮਾਂਸਾਂ ॥ ੨ ॥ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਗੋਵਿੰਦ 

ਸ਼ੁਭ ਗਤਿ ਦੀ।ਨ।ਮ੍ਰਿਤਕ ੍ਰਿਯਾ ਗੁਰ/ਦੱ ਤੇ ਕੀਨਿ।ਏਕ ਸੁਤ#ਮ੍ਰਿ ਤੁਸੁਨਿ 

ਕਰਿ ਆਏ” । ਪਿਖ ਦੂਜੀ ਕੋ ਬਹੁ ਰੁਦਨਾਏ ॥ ੩॥ ਤ੍ਰਿਯ ਜੁੜ ਬਸਯੋ 

ਨਰਾਇਨ ਦਾਸ । ਜਗਤਿ ਬਿਨਾਸੀ ਲਖਜੋ ਉਦਾਸ । ਦਿਨ ਬੋਰਨ ਮਹਿ 

ਤਾਗੇ ਪ੍ਰਾਨਾ । ਭਯੋ ਤਬ” ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਭਾਨਾ ॥੪॥ ਦਯਾਕੌਰ ਜੁਤਿ ਸ਼ੁਭ 

ਗ/ਤ ਪਾਈ । ਜਿਨ ਕੀ ਕੁਲ ਸਿੱਖੀ ਚੱਲ ਆਈ । ਸਭਿ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੁ 

੧ਛੇਤ] ਕੀਤੀ । “ਜਲ ਵਿਚ [ ਮੈਸ:, ਕੀਲਾਲ=ਪਾਣੀ ]। “ਗਾ ਰਾਂਮੇ ਬੀ ਚਲ ਬਸੀ । <ਪਰ 

ਵਿਚ । “ਤਮਾਸ਼ਾ ਰੂਪ ਮੈਸਾਰ ਤੋਂ । (ਅ) ਬੱਟ ਪੱਟ ਚਲਨ ਗਿਆ । $ਇੱਕ ਪੁੱਤਰੀ (ਦਸੋਦਰੀ 

ਜੀਦੀ) । “ਆਏ ਸਨ (ਸਹੀ ਨਾਰਾਇਣ ਦਾਸ ਗੁਰੂ ਜੀਦੇ ਸਹੁਰੇ ਜੀ) । ਜਿਵੇ' ਪੁੜ੍ਰੀਆਂ ਸਾਥ 

ਡਾਣ' ਵਰਤਿਆ ਸੀ) ਤਿਵੇਂ । 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਟੂਰਮ। (੩੧੪੨ ) ਚਾਸਿ ?। ਅੰਸੂ ੨੨, 

ਪੁਸ਼ਪਦਨ'ਏ।ਧੰਰ ਿ ਸੁਰਸਰ ਪਹੁੰਚਾਏ੧॥੫॥ਸੁਨਿ ਸਨਿ ਜਿਤਕਿਤ 
ਤੇ ਚਲਿ ਆਏ।ਬਹੁ ਕੀ ਮਿਤਿ ਲਖਿ ਉਰ ਬਿਸਮਾਏ। ਬੈਠਹਿੰ ਸਤਿਗੁਰੁ 
ਸਭ ਲਗਾਦ।ਹੋਤਿ ਕੀਰਤਨ ਸਨਿ ਸਮੁਦਾਇ॥੬॥ਹਰੀ ਚੋਦ ਆਯੋਯੁਤਿ 
ਦਾਰਾ। ਸਹਤ ਭਰਜਾ ਆਯੋ ਦਾਰਾ । ਪਹੁੰਚਯੋ ਸੁੰਦਰ ਪਰਮਾਨੰਦ। ਦਈ 
ਇਖਾਈ ਦਾਤ ਨੁੰਦ॥੭॥ਰਾਮਾ ੜ੍ਰਾਂ ਸਹਤ ਚਲਿ ਆਯੋ । ਧਰਮਾ ਸਭਿ 
ਕਟੈਬ ਕੋ ਲਪਯੋਪ੍ਰੋਮਚੇਦ ਲੇ ਦਾਰਾ ਸਾਥ ਆਇ ਬਿਠਕੇ ਸ਼ੀਗੁਰੁ ਨਾਥ 
॥ ੮॥ ਗੁਰੂ ਸੁਤਾਂ ਬੀਰੋ ਬਿਲਲਇ । “ਹੋ ਜਨਨੀ ! ਮੈਂ ਪਿਖੀ ਨ ਆਇ। 
ਸਕਲ ਮੇਲ” ਮਿਲਿ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ ਜਨੁ ਕਰੁਨਾ ਸਰਿਤ' ਕੀ ਧਾਰਾ॥੯ 
॥ ਸਿਮਰਿ ਸਿਮਰਿ ਗਨ ਕੋ ਰੁਦਨੰਤੇ । ਉਚ ।ਪੁਕਾਰਤਿ ਬਹੁ ਬਿਲਲੀਤੇ। 
ਸਤਿਗੁਰ ਦਈ ਸਭਿਨਿ ਕੋ ਧੀਰ । “ਗਤਿ ਐਸੀ; ਜੋ ਧਰਤਿ ਸਰੀਰ॥੧੦ 
॥ ਲਖਹੁ ਸਾਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਭਾਣਾ। ਜੋ ਆਜੋ ਤਿਸ ਸਰਪਰ ਜਾਣਾਂ । 
ਅਪਨੋ ਆਪ ਨਹੀਂ ਥਿਰ ਹੋਇ । ਤੋਂ ਕਾਹੇ ਕੋ ਪਰ ਹਿਤ ਰੋਇ॥੧੧॥ ਸ਼੍ਰੀ 
ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਠਵਾਯੋ । ਦਿਨ ਤ੍ਰੋਦਸਮੇਂ ਭੋਗ ੫ਵਾਯੋ । ਪੰਚਾਂਮ੍ਰਿਭ 
ਅਧਿਕੈ ਕਰਿਵਾਯੋ । ੧ ਸ਼ੋਕ ਸਭਿ ਮਹਿੰ ਬਰਤਾਯੋ ॥ ੧੨॥ ਅਧਿਕ 
ਦਾਨ ਦੀਨਸਿ ਸਭਿ ਕਾਰਨ । ਪ੍ਰਿਥਕ ਪ੍ਿਥਕ ਕਰਿ ਨਾਮ ਉਚਾਰਨ। ਸ੍ਰੀ 
ਗੁਰਦਿੱਤੇ ਪਾਗ ਬੈਧਾਈ । ਦਈ ̀ ਸਭਿਨਿ; ਹੋਈ ਸਮੁਦਾਈ”॥ ₹੩॥ 
ਚਹਜੋ ਮੇਲ“ਕੇਤਿਕ ਦਿਨ ਪਾਸ । ਕਰੇ ਜੱਗਯ;ਭੋਜਨ ਦੇ ਰਾਸ! । ਬਿੱਪ੍, 
ਸਾਧ; ਸਿਖ, ਸੈਗਤਿ ਸਾਰੇ । ਖਸ਼ਟ ਰਸਨ ਕੇ ਸ਼੍ਰਾਦ ਅਹਾਰੇ ॥੧੪॥ ਪੂਪ 
ਪੂਰਿਕਾ, ਬਰੇ, ਪਕੌਰੇ। ਮਿਚਚ ਧਨਿਯ ਸੋ' ਦ(ਧ ਮਹਿ ਬੋਰੇ । ਗਨ ਪੰਕਤਿ 
ਬੈਠਾਇ' ਅਚਾਵਤਿ । ਮਨ ਭਾਵਤਿ ਲੇ ਸਭਿ ਹੀ ਖਾਵਤਿ ॥ ੧੫॥ ਪੁਨ 
ਸਭਿਹਿਨਿ ਕੋ ਦਰਬ ਦਿਵਾਯੋ।ਹਰਖਤਿ ਹੁਇ ਮੁਖ ਗੁਰ ਜਸ ਗਾਂਯੋ।ਇਮ 

5ਫੁਲ । “ਸਾਰੇ ਮੇਲ ਨੇ । ਤੀ ਨਦੀ ਦੀ ਧਾਰਾ (ਵਹਿ ਤਰੀ । “ਬਹੁਤ (ਪੱਗਾਂ) 
ਹੋਈਆਂ । “ਇਕੱਠ । #ਸਭ ਨੂੰ । 

#ਪਾਠ ਕਿੱਤੇ “ਸੁਰਸਰ? ਹੈ ਕਿੰਤੇ “ਸੁਰਸਰਿ” । ਜੋ ਪਾਠ ਸੁਰਸਰਿ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਰਥ 
ਰੀਗ ਗੋਦਾਵਰੀ ਤੇ ਕਾਵੇਰੀ ਹੇ ਸਕਦਾ! ਹੈ) ਪਰ ਸ਼ੁਰਸਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ=ਮਾਨਸਰੋਵਰ। ਸਭਨਾਂ 
ਦੇ ਚਲਾਣੇ ਗੁਰ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਹੇ ਰਹੇ ਹਨ । (ਦੇਖ ਔੱਗੇ ਅੰਕ ੧੨੧੩) । ਫੁਲ ਰੰਗ! ਯਹ 
ਸਾਨ ਸਰੋਵਰ ਘੇਂਲਣੇ ਇਕ ਵਾਧੂ ਗਲ ਜਾਪਦੀ ਹੈ; ਜੋ ਕੈਂ ਬਲ ਰਾਜ ਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਪ੍ਰਭਾਵ 
ਦਾ ਫਲ ਹੈ । ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਇਤਨੀ ਦੂਰ ਹੈ ਕਿ ਉਥੋ ਫੁਲ ਘੋਲਣੇ ਛਿਢ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੇ । 



ਸ਼੍ਰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੁਰਜ। ____(੩੧੪੩) __ਰਾਸਿ7। ਅੱਸੂ ੨੨. 

ਸਭਿ ਸ਼ੋਕ ਨਿਵਾਰਨ ਕੀਨੋ । ਸਕਲ ਮੇਲ ਕੌ ਧੀਰਜ ਦੀਨੋ ॥੧੬॥ ਨਿਜ 

ਨਿਜ ਸਦਨ ਚਲੇ ਮਿਲਿ ਸਾਰੇ । ਗੁਰੂ ਬਿਸਰਜਨ ਕਰੇ, ਸਿਧਾਰੇ"।ਸੁੰਦਾਰ 

ਪਰਮਾਨੰਦ ੫ਯਾਨੇ । ਹਰੀਚੈਦ ਦਾਰਾ ਪ੍ਸਥਾਨੋ” ॥ ₹7॥ ਰਾਮਾ ਧਰਮਾ 

ਲੇ ਪਰਵਾਰੇ। ਆਪੋ ਅਪਨੇ ਸਦਨ ਸਿਧਾਰੇ।ਗੁਰੂ ਸਤਾ ਕੌ ਧੀਰਜ ਦੀਨ। 

ਆਦਰ ਸੈਗ ਬਿਸਰਜਨ ਕੀਨਿ ॥ ੧੮॥ ਸਕਲ ਮੇਲ ਨਿਜ ਨਿਜ ਘਰ 

ਗਏ।੫ੁਨ ਦਿਨ ਕਿੜਿਕ ਬਿਤਾਵਤਿ ਭਏ।ਬੈਠਿਇਕਾਂਕੀ ਗੁਰ ਕਗਵਾਨ। 

ਸਮੈ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚਾਰਨ ਠਾਨਿ ॥ ੧੯ ॥-ਕਰਿਬੇ ਚਹੀਅਹਿੰ ਜੈਗ 

ਅਖਾਰੇ । ਚਿਰ ਬੀਤਯੋ ਰਿਪ ਤੁਰਕਨ ਮਾਂਰੇ । ਘਨੀ ਸੈਨ ਨਹਿੰ ਸ਼ਾਹ 

ਪਠਾਵੈ । ਖਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਸਿਖ ਕਹਿ ਸਮੁਝਾਵੈ ॥ ੨੦ ॥ ਅਬਿ ਕੇ ਅਸ ਕਰਿਹੋਂ 

ਘਮਸਾਨਾ। ਥਰਹਰ ਕੰਪ ਉਠਹਿ ਤੁਰਕਾਨਾ । ਸਭਿ ਕੁਟੈਬ ਤੇ ਬਨਹਿਂ 

ਨਿਰਾਲੇ। ਤਬਿ ਕਰਿਹੈ' ਨਿਜ ਸ਼ਸੜ੍ ਉਠਾਲੋ-॥ ੨੧॥ ਇਮ ਬਿਚਾਰ 

ਬਡ ਪੁੱਤ ਹਕਾਰਾਂ । ਸਾਦਰ ਨਿਜ ਸਮੀ੫ ਬੈਠਾਂਰਾ। ਸਗਲ ਗਾਬਥ ਨੀਕੇਂ 

ਸਮੁੜਾਈ । “ਇਹਾਂ ਰਹਿਨ ਅਬਿ ਨਹਿ ਮਨ ਭਾਈ॥੨੨॥ਲੈ ਕਰਿ ਸੈਗ 

ਸਰਬ ਪਰਿਵਾਰਾ। ਬਸਹੁ ਛੇਮ ਸੋ' ਪਰਿ ਕਰਤਾਰਾਂ । ਸਭਿ ਕੀ ਸੁਧ ਲੋਵਤਿ 

ਤਹਿ ਰਹੀਯਹ । ਚਹਤਿ ਸੁ ਦੇਹੁ ਭਲੋ ਨਿਰਬਹੀਯਹੁ ॥ ੨੩ ॥ ਹਮਰੇ 

ਸੋਗ ਚਮੂੰ ਅਬਿ ਭਾਰੀ । ਬਿਚਰਹਿੰਗੇ ਇਸ ਦੇਸ਼_ਮਝਾਰੀ । ਤ੍ਰਿਣ ਅਰੁ 

ਅੰਨ ਅਹੈ ਸਮੁਦਾਇ। ਸੁਭਣ ਸੁ ਬਾਹਨ੯ ਸੁਖ ਕੌ ਪਾਇੰ”॥ ੨੪॥ ਲੀ 

ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੋਰੇ ਹਾਥ । ਬੋਲਯੋ ਅਨੁਸਾਰੀ ਪਿਤ ਨਾਂਥ। “ਜਿਮ ਰਾਵਰ ਕੀ 

ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਇ । ਹਮ ਸਭਿ ਕੋ ਨੀਕੀ ਸਦ ਸੋਇ॥ ੨੫॥ ਤਉ ਬੇਨਤੀ 

ਕਹੌਂ ਸੁਨਾਈ । ਜਬਿ ਤੁਰਕਨ ਸੋ' ਪਰਹਿ ਲਰਾਂਈ । ਤੀਨ ਦਿਵਸ ਸੁਧ 

ਕਰਹੁ ਅਗਾਂਰੀ । ਚਲਿ ਆਵੇਂ ਮੈਂ ਨਿਕਟਿ ਤੁਮਾਰੀ ॥੨੬॥ ਅਥਿ ਲੋ ਮੋਹਿ 

ਨ ਜੈਗ ਦਿਖਾਵਾ । ਕਰਿਬੇ ਕਹੁ ਮਮ ਮਨ ਲਲਚਾਵ? । ਸੁਨੋ ਬੀਰ ਰਸ 

ਕੇ ਸੁਤ ਬੈਨ । ਕਮਲ ਮਨਿੰਦ ਪ੍ਰਫੁੱਲਕਤਿ ਨੈਨ ॥ ੨੭ ॥ ਹੁਇ ਪ੍ਰਸੈਨ 

ਮੁਖ ਬਾਕ ਉਚਾਰਾ । “ਏਕ ਜੁੱਧ ਤੂੰ ਪਿਖਹਿ ਹਮਾਰਾਂ । ਅਬਿ ਕ੍ਟੈਬ ਕੀ 

ਪਾਲਨ ਕਰੀਅਹਿ। ਸਭਿ ਲੈ ਘੰਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿਧਰੀਅਹਿ” ॥ ੨੮ ॥ 

ਮਾਨੜੋ ਜਨਕ" ਹਕਮ ਕਰ ਜੋਰਿ । ਮਨ ਕੀਨਸਿ ਨਿਜ ਪੁਰਿ ਕੀ ਓਰ । 

"ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵਿਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਰੁਰ ਗਏ । “ਚਲੇ ਗਏ । "ਸੂਰਮੇ ਤੇ ਵਾਹਨ । 

ਭਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ। 



ਸੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਮੂਰਜ । ( ੩੧੩੪) ਰਸਿ 7। ਸੰਸੂ ੨੨, 

ਰਾਮਨ ਹੇਤ ਤਾਰੀ ਕਰਿਵਾਏ । ਸਯੈਦਨ ਸੈਗ ਤੁਰੈਗ ਜੁਰਾਏ॥੨੯॥ਫੋਰੇ 
ਕਰਿ ਕੈ ਸਭਿ ਬਿਧਿ ਤਯਾਰ । ਲੇ ਕਰਿ ਪਹੁੰਚੇ ਨਿਕਟਿ ਕਹਾਰ । ਕੇੜਿਕ 
ਬ/ਹਲ ਬ੍ਰਿਖਕ ਬਲਵਾਨਾ । ਸਕਟਨ” ਲਾਦੀ ਵਸਤੁ ਨਾਨਾਂ ॥ ੩੦ ॥ ਸ੍ਰੀ 
ਹਰਿਰਾਇ ਅੰਕ ਲੈ ਨਾਲੀ” । ਨੁੱਤੀ ਡੋਰੇ ਪਰ ਚਢਿ ਚਾਲੀ । ਖੇਮ ਕੁਇਰ 
ਸੁਰਜਮਲ ਦਾਰਾ । ਸ ਡੋਰੇ ਚਲਿ ਪੰਥ ਮਬਾਰਾ ॥ ੩੧ ॥ ਚਢੀ ਨਾਨਕੀ 
ਸਯੈਦਨ ਮਾਂਹੀ । ਦੂਸਰ ਪਰ ਅਰੂਢ ਮਰਵਾਹ । ਸਾਹਿਬ ਤੇਗਬਹਾਦਰ 
ਚਲੋ ।ਚਢਿ ਕਰਿ ਚਪਲ ਤੁਰੌਗਮ ਭਲੋ ॥ ੩੨॥ ਅਫਰੈਰਾਇ ਸੁਰਜਮਲ ੮ 

ਦੋਊ । ਚੇ ਹਯਨ ਪਰ ਗਮਨੇ ਸੋਊ । ਸੁੰਦਰ ਖਾਸਾ ਗੁਰ ਮੰਗਵਾਯੋਤਿਸ “੧ 
ਪਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗਿਿੰਥ ਰਖਵਾਯੋ"॥ ੩੩ ॥ ਚਲਨ ਸ?/ ਬਡ ਸਤ ਕੇ ਸਬ।ਬਾਕ 
ਬਖਾਨਯੋ ਜਗ ਗੁਰ ਨਾਬ।“ਚੈਦਨ ਚਰਚਹੁ ਧੁਪ ਧੁਖਾਵਹੁ । ਫੁਲਨ ਮਾਲਾ 
ਗੰਥਿ ਚਢਾਵਹੁ ॥ ੩੪॥ ਘਿ੍ਤ ਦੀਪਕ ਕੌ ਨਿਸਾ ਜਰਾਵਹੁ । ਨਿਤ ਪ੍ਰਣਾਮ 
ਕਰਿ ਸੀਸ ਨਿਵਾਵਹੁ । ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਕੇ ਜਾਨਿ ਸਮਾਨਾ।ਪੁਜਹ ਗੁਰੂ ਗਿੰਥ 
ਕਹੁ ਨਾਨ!"॥ ੩੫ ॥ ਪੰਚਾਂਮ੍ਰਿਤ ਨਿਤ ਕਹਿ ਕਰਿਵਾਵਹੁ । ਪਠਹ£ ਬੈਠਿ 
ਕਰਿ ਮੂਦ ਉਪਜਾਵਹੁਹਮ ਭੀ ਕੇਤਿਕ ਦਿਨ ਮਹਿੰ ਆਵਹਿੰ।ਰਹੋ ਪ੍ਰਤੀ- 
ਖੰਤਿ ਮਿਲਿ ਸੁਖ ਪਾਵਹਿੰ॥ ੩੬॥ ਅਸ ਕਹਿ ਧੀਰ ਦੀਨਿ ਪਰਿਵਾਰੇ/ਕਰੇ 
ਬਿਸਰਜਨ ਪੰਥ ਮੜਾਰੇ । ਕਰਯੋ ਸੈਗ ਹੀ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂਨ । “ਰਹਹੁ ਸੁਚੇਤ 
"ਗੱਡਿਆਂ ਉਤੇ । "ਗੋਦੀ ਵਿਚ ਨਾਲ਼ ਲੈਕੇ । ਨਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ । $ਹੜ੍ । 

₹ਆਦਿ ਬੀੜ ਦਾ ਪੁਕਾਸ਼ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਚ ਪੰਚਮ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਕੀਤਾ । ਜਦ ਛੇਵੇਂ ਸਤਿਗਰਾਂ ਰਾਜ ਨੈਤਕ ਦਸ਼ਾ ਐਸੀ ਦੇਖੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰਹਿਣਾ ਜੋਗ ਨ ਜਣਿਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬੀੜ ਡਰੋਲੀ ਨਾਲ ਲੈ ਅਏ ਜੋ ਕਿਮੇ ਜੋਗ ਮਚੇ ੩ ਤੁਰਕ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੌਲਾ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਬੀੜ ਨਾ ਰੰਮ ਹੇ ਜਾਏ । ਹੁਣ ਜੇਗ ਨੇੜੇ ਦਿੱਸ ਰਿਹ ਹੈ ਤੰ ਬੀੜ ਸਪੁੱਤਰ ਦੇ ਸੀਸ ਦੇ ਕੇ ਕਰਤਾਰ ਪੁਰ ਟੋਦੀ ਹੈ । ਕਿਤਨਾ ਯਤਨ ਇਸ ਅਮੋਲਕ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦ। ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੋ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਡੌਲਤ। ਦੇ ਕੇ ਕੇੜ ਸਨਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਇਹ 
ਬੀੜ ਤਦ ਤੋ' ਕਰਤਾਰਪੁਜ਼ ਹੀ ਰਹੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤਕ ਉੱਬੇ ਬਿਰਜਮਾਨ ਹੈ । ਪਿੱਛੇ ਹਰਿਮੰਦਰ 
ਵਿਚ ਪੁਕਾਸ਼ ਕਿਸ ਬੀੜ ਦਾ ਹੋਇਆ ? ਇਹ ਖੋਜ ਵਾਟ ਗੱਲ ਹੈ । ਜੋ ਬੀੜ ਈਲਸੇ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ 
ਮੰਦਰ ਸਾਜਣ ਦੇ ਬਾਹਦ ਪੂਕਾਸ਼ ਹੋਈ ਜੇ ਹੁਣ ਤਣਾ ਪੁਕਾਸ਼ਤਿ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੀੜ ਬੀ ਜੋ ਹੁਣ 
ਪੂਕਾਸ਼ਦੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਪੁਰਾਤਣ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਹੈ । ਇਕ ਬੀੜ ਸੇਨੇ ਦੀ ਜਿਲਦ ਵਾਲੀ 
ਹੈ ਜਸ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਦਾਂ ਪਰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ/ਦਰ ਸਹਿਬ ਹੈਦਾ ਹੈ; ਉਹ ਦਮਦਮੇ ਦੀ ਬੀੜ 
ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਉਤਾਰਾ ਕਰਾਕੇ ਭੇਜੀ ਹੋਈ ਮੰਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । 



ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੩੧੪੫) ਰਾਸਿ ੭ । ਲੰਸੂ ੨੩, 

ਨ ਆਲਸ ਠਾਨਿ? ॥ ੩੭॥ ਬੀਵੀ" ਸੈਗ ਹੁੜੀ ਲੋ ਜ਼ਾਲਾ।ਗੁਰ ਆਗੜ' ਤੇ 
ਹਰਖ ਬਿਸਾਲਾ । ਸਭਿਨਿ ਗਰੂ ਕੌ ਬੈਦਨ ਧਾਠੀ । ਅਪਨੀ ਅਪਨੀ ਬਿਨੋਂ 
ਉਦਾਰੀ॥ ੩੮ ॥ ਮ੍ਰਿਦੁਲ ਬਾਕ ਤੇ ਦੀਨਿ ਦਿਲਾਸਾ । ਸ਼ੀ ਨਾਨਕ ਕੌ ਦੋ 
ਭਰਵਾਸਾ। ਉਲੰਘਿ ਪੰਬ ਸਗਰੋ ਪਰਵਾਰ । ਅਿ ਪਹੂੰਢੇ ਪੁਰਿ ਕਠਤਾਰ 
॥੩੯॥ ਸ੍ਰੀ ਗਿੰਬ ਸਕ ਬਾਨ ਰਖਾਯੋ।ਪੁਜਨ ਕਰਯੋ ਜਯਾ ਗੁਰੁ ਗਾਯੋ/ਜਬਾ 
ਜੋਗ ਘਰ ਸਹਿੰ ਸਭਿ ਬਾਸੇ । ਗੁਰੂ ਕ੍ਰਿਪਾ ਤੇ ਬਿਖਿਧਿ ਖਿਲਾਸੇ ॥ ੪੦ ॥ 
ਬਿਗਸਤਿ ਭਾ ਸਗਰੋ ਪਰਿਵਾਂਰ। ਮੰਗਲ ਕਰਤਿ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰੂ । ਬ੍ਿਧਿਤਿ 
ਸਰੀਰਨ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ । ਮਿਲਿ ਬੈਠਤਿ ਬੋਲਤਿ ਅਹਿਲਾਵੋ” ॥ 8੨ ॥ 
ਇੰਭਿ ਸ੍ਰੀ ਰੁ ਪੁਤਾਪ ਨਰਜ ਗਿੰਥੇ ਸ੫ਤਮਿ ਰਾਸੇ “ਲਰਤਾਤ ਪੁਰ ਪਰਵਾਰ ਪਠਨ' ਪਸੈਗ ਬਰਨਨੇ ਨਾਮ ਦੇ ਇਵਿੰਸਤੀ ਆ; ॥ ੨੨ । 

੨੩. [ਡਰੋਲੀਓਂ ਭਾਈ ਰੂਪੇ ਪੂ ਪੁੱਜੇ] 
ਦੋਹਰਾ ॥ ਕਰਯੋ ਬਿਸ਼ਰਜਨ ਸਰਬ ਕੌ ਹਫਿ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਗੋਵਿੰਦ । ਖਾਨ ਪਾਨ 
ਕਰਿ ਵਹਿਰ ਹੀ ਬਿਰੇ ਵਹਿਰਿਛਿਗ ਲ੍ਰਿੰਦ॥੧॥ਚੌਪਈ॥ਸਭਾਬਿਖੇ ਇਿਰਤਾ 
ਗੁਰ ਲਈ । ਸੋਦਰ ਸੈਧਯਾ ਜਿਸ ਛਿਨ` ਭਈ ! ਦਲ਼ਕ ਡਿਮਰ ਬਿਬਰਨੋ 
ਨਕ ਛਾਏ । ਸ਼ੀ ਹਰਗੋਵਿੰਦ ਮੰਦਿਰ" ਆਏ॥੨॥ ੧ ਸਭਿ ਦਿਸ਼ਿ ਸੂੰਨ“'ਸਦਨ 
ਦਿਸਿ ਆਵੇਂ । ਨਏ ਚਿਨੋ ਜਨੁ ਅਥਹਿ ਬਸਾਵੈਂ? । ਸਾਈ'ਦਾਸ ਅਵਾਸ 
ਨ ਕੋਈ । ਗੁਰ ਆਵਤਿ ਪਿਂਖ ਸਨਮੁਖ ਹੋਈ॥੩॥ਬਥਿਜ਼ਨਾ" ਪਨ ਕਨਨਿ 
ਤੇ ਆਦਿ । ਰਾਮੋ ਸੇਵ ਕਰ/ਤ ਕੇ ਯਾਵਿ । ਰਹਤਿ ਨਜੀਕੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ। 
ਨਹਿ ਚਾਰਹੁ ਮਹਿ ਕੋ ਅਹਿਲਾਦੇ ॥ ੪ ॥ ਤੀਨਹੁਂ ਮਹਿਲਾ ਇਕ 
ਮ੍ਰਿਤੁ ਹੋਈ। ਗਮਨੀ ਪੁਰਿਓਦਾਸੀ ਜੁਤਿ ਦੋਈ । ਪੌੜੋ ਨਿਕਟ ਜੁਰਮ ਕਬਿ 
ਆਵਤਿ । ਕਰਤਿ ਦੁਲਾਰ ਮੋਦ ਉਪਜਾਵਤਿ ॥੫॥ ਗਏ ਸਮਸਤ ਸਮੀਪ 
ਨ ਕੋਈ। ਸੁੰਨੇ ਸਦਨ ਉਦਾਸੀ ਹੋਈ । ਬਿਧੀਚੈਦ ਕੋ ਨਿਕਟਿ ਨਿਹਾਰਾ। 
ਬਾਕ ਵਿਰਾਗ ਸਮੇਤ ਉਚਾਂਰਾਂ ॥ ੬॥ “ਦੇਖਹੁ ਜਗ ਸਨੇਹੁ ਕੀ ਚਾਲੀ । 
ਦਿਕ ਦਿਨ ਭਰੇ; ਏਕ : ਦਿਨ ਖਾਲੀ । ਕਬਹੂੰ ਹਰੇ, ਸ਼ੁਸ਼ਕ ਕਥਿ ਜਾਵਹਿੰ। 
ਕਬਹੂੰ ਜਨਮਕਬਹੁੰਬਿਨਸਾਵਹਿੰ॥ਨ/ਕਬਿਮੈਲਕਲਿ ਸਿਰਹਿਦੁਹੇਲਾ”'। 
ਕਿ ਸੈਕਟ, ਕਬਿ ਹੋਤਿ ਸੁਹੇਲਾ" । ਸਦਾ ਪ੍ਰਣਾਮ ਵੋੜਿ ਜਗ ਅਹੈ । 
੧ਇਸਤ੍ਰੀ ਵੀ ! ਦਅਨੈਦ ਸਹਤ । ₹(ਤਰੇਲੀ ਨਗਰ ਤੋਂ) ਬਾਹਰ ਹੀ (ਜਿੱਥੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਫੌਜਾਂ 
ਦੇ ਡੇਰੇ ਸਨ) । “ਗਾਝੀ ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਕਾਲੇ ਮੰਟਰ । “ਖਣਕੀ । $ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ । “ਨਵੇਂ 
ਬਣੇ ਹਨ ਮਾਨੋ ਹੁਣੇ ਵੇਸਣਗੇ ' ਪੱਖੇ ਦੀ । ੯ਜਾਕ਼ ਕਰਤਾਜ ਪੁਰ । ”"ਵਿਛੋੜੇਂ ਦਾ ਦੁੱਖ । 
₹੧ਜੂੰ੪ । ਦੋਬਦਲਣ ਵਾ : 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੩੧੪੬) ਰਾਸਿ 7 । ਅੰਸੂ ੨੩, 

ਨਹੀ' ਏਕ ਰਸ ਬਿਰਤ' ਗਹੈ ॥ ੮॥ ਮਿਲਿਬੇ ਤੇ ਹਰਖਹਿ ਨਹਿੰ ਗਕਾਨੀ। 
ਬਿਛੁਰੇ ਸ਼ੋਕ ਨ ਦੁਖ ਕੋ ਜਾਨੀ। ਲਖਹਿ ਕੂਰ ਨਹਿੰ ਕਰਹਿ ਸਨੇਹਾ। 
ਬਿਨਸ ਜਾਇ ਜਬਿ, ਕਹੋ' ਦੁਖ ਲੋਹ॥੯॥ਜੋ ਵਸਤੂ ਨਿਤ ਇਕਰਸ ਰਹੈ। 
ਕਰਿ ਅਨੁਰਾਗ ਤਿਸਹਿ ਉਰ ਲਹੇ । ਸਦਾ ਸ਼ਾਂਤਿ ਚਿਤ ਸੈਤ ਉਦਾਰਾਂ । 
ਡਿਨ ਕੋ ਬੈਦਨ ਅਹੈ ਹਮਾਰ' ॥ ੧੦॥ ਬਸਿਬੋ ਇਸ ਥਲ ਮੋਹਿ ਨ 
ਭਾਵੇ । ਸਾਂਈਦਾਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਿ ਨਹਿ ਆਵੈ” । ਰਾਮੋ ਸਹਤ ਸੇਵ ਕੋ ਠਾਨੈ । 

#ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ “ਗੋਵਿੰਦ ਦੂਪਾ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਲ ਮਿਲੇ; ਸਦਾ ਉਦਾਸ; ਸਦਾ ਵਿਰਾਗ) 
ਬਾਗ ਵੋਰਾਗ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਹਨ । ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਕ ੧੦ ਤਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਈਸ਼੍ਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ; ਬ੍ਰਹਮ 

ਗਿਆਨ ਦੀ ਅਡੋਲਤਾ, ਬੀਤਰਾਗ ਦਾ ਪੂਰਨ ਆਦਰਸ਼ ਕਵਿ ਜੀ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ 

੧੦ ਅੰਕ ਤੋਂ ਬਾਦ ਦੇ ਸਤਰਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਨੀ ਵਜੂਦ ਦੇ “ਦਿਲੀ ਅਹਸਾਸ” ਤੇ “ਡੂੰਘੇ 
ਭਾਵਾਂ” ਦਾ ਕਮਾਲ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ । ਗੁਰ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਇਨਸਾਨੀ ਨੁਕਤੇ 
ਤੋਂ ਬੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਹੈ । ਕਿਤਨੇ ਅਸਹਿ ਦ੪ ਤੇ ਵਿਛੋੜੇ ਆਪ ਨੇ ਦੇਖੋ ਹਨ ਬਚਪਨ ਵਿਚ 

ਸੇਪ ਜ਼ਹਿਰ, ਸੀਤਲਾ ਦੇ ਕਸ਼ਟ, ਬਚਪਨ ਵਿਚ ਹੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਖੇਏ ਤੇ ਵਿਛੋੜਾ, ਫਿਰ 

ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੀ ੧੮; ਫਿਰ ਜੁੱਧਾਂ ਜਰਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋਹਾਂ ਜੱਧਾਂ ਵਿਚ ਚੋਣਵੇ' ਪਿਆਰਿਆਂ, 

ਅਨਿੰਨ ਗੁਰ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਤੇ ਮੇਹਨਤਾਂ ਨਾਲ ਸਿਖਾਕੇ ਬਲੀ ਕੀਤੇ ਰਣ ਵਿਦਯਾਂ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ 
ਸੂਰਮਿਆੰ ਦੇ ਬਿਰਹੇ ਦ੪ ਤੇ ਬੱਲੇ ਹਨ । ਭਾਈ ਬ੍ਰਿੱਧ ਤੇ ਭਾਈ ਗਰਦਾਸ ਵਰਗੀਆਂ ਅਨਸੋਲ 

ਤੇ ਕੀਮਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਤੇ ਅਤਿ ਪਿਆਰ ਨੁਛਾਵਰੀਆਂ ਹਸਤੀਆੰ ਦੇ ਬਿਰਹੇ ਦੇਖੇ ਹਨ ਹੁਣ 

ਇਕ ਪਿਆਰੀ ਪਤਿਬ੍ਰਤਾ ਇਸਤ੍ਰੀ, ਘੋਲ ਘੋਲ ਘਮਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲੀ ਤੇ ਸਾਂਢੂ ਜੀ; ਸਸ; 

ਸਹੁਰਾ, ਕਿਤਨਾ ਪਿਆਰ ਦਾ ਪਰਿਵ)ਰ ਇਕ ਦਮ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ; ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ 

ਜੀਉਂਦਾ ਪਰਵਾਰ ਦੂਰ ਚਲ/ ਗਿਆ ਹੈ । ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ: 
ਪਮਿਲਿਬੇ ਤੇ ਹਰਖਹਿ ਨਹਿ ਗਾਨੀ ॥ ਬਿਛੁੰਹੇ ਸ਼ੋਕ ਨ ਦੁਖ ਕੋ ਜਾਨੀ? । ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਿਆਰ 
੩ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਦ੍ਰਵਤਾ ਦਾ ਉਹ ਕਮਾਲ ਹੈ ਕਿ ਵ੍ਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ:-“ਬਸਿਬੇ ਇਸ ਬਲ ਮੋਹਿ ਨ 

ਭਾਵੇ । ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਿ ਨਹਿੰ ਆਵੇ”। ਇਹ ਪਿਆਰ ਦੇ ਡੂੰਪਾਣ, ਇਹ ਅੰਦਰਲੇ ਦੀ ਪੰਘਰ 

ਇੰਨੀ ਗਹਿਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਕਮ ਦੇਂਦੇ ਹਨ:--ਸਵੇਹੇ ਹੀ ਕੂਚ ਕਹੇ । ਹੁਣ ਭੀਸਰਾ ਕਮਾਲ ਆਪਣੇ 

ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਫਰਜ਼ ਦੇ ਨਿਰਬਾਹ ਦਾ ਹੈ । ਕਿਸ ਪਿਆਰ ਮੰਡਲ ਵਿਚੋਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ 

ਣੇ ਆਨ ਵਿਯੋਗ ਦਿਤਾ ਹੈ; ਉਸ “ਵਿਯੋਗ ਅਨੁਭਵ” ਵਿਚੇ ਹੁਣ “ਫ਼ਰਜ਼ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ” 

ਅਰਥਾਤ “ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਧਾਰੇ ਦੀ ਅੰਦਰਲੀ ਲਗਨ” ਕੀਕੁੰ ਇਕ ਦਮ ਦੁਖਾਂ ਵਲ ਨੂੰ 

ਲੋਕੇ ਟੁਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਕਿ ਜਿੱਏ ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ-ਅਤਿ ਕਰੜੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ-ਖੁਰਦਰਾ 

ਜੀਵਨ, ਜੋਗ ਜਦਲ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਨਾੰ ਤੇ ਖੇਦਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੈ । ਪਰ ਦੇਖੇ ਇਹ 
[ਲਾਯੀ ਟੇਕ ਏਯ ਅਲਲੇ ਪੰਨੇ ਦੇ ਹਨ]ਛ` 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੩੧੪੭) ਰਾਸਿ ੭। ਅੰਸੂ ਕ ਤੋ. 

ਨਿਤ ਨੂਤਨ ਮਨ ਪ੍ਰੇਮ ਮਹਾਨੋ॥੧੧॥ ਭੋਰ ਹੋੜਿ ਹੀ ਕਰੀਯਹਿ ਤਜਾਰੀ। 
ਅਸ ਮਨਸਾ ਅਬਿ ਅਹੈ ਹਮਾਰੀ? । ਸੁਨਿ ਬਿਧੀਏ ਕਰ ਜੋਰਿ ਉਚਾਰਾਂ । 
ਦਿ [ਪਿਛਲੇ ਧੈਨੇ ਦੀ ਬਾਕੀ ਟੂਕ) 

ਅਚਰਜ ਵਯਕਤੀ ਕਿਸ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨਾਲ ਇਸ _ਅਪਣੇ _ਕਠਨ ਤੋਂ _ਕਠਨ “ਕਰ” 

ਨੂੰ ਨਿਬਾਹੁਣ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸ਼ਦੁਸ਼ਾਂ ਅਰ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲੱਖਤਾ ਨਾਲ _ਉੱਠ 

ਟੁਰੀ ਹੈ । ਇਸ ਪੁਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪ ਦੀ ਹਸਤੀ ਇਨਸਾਨੀ ਨੁਕਤੇ ਤੋਂ ਬੀ ਇਕ 
ਅਚਰਜ ਮੁਤਾਲਿਆ ਜੋਗ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ _ਅਧਜਾਯ ਹੈ _। ਇਤਨੀ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ 

ਅੰਦਰਲੇ _ਦੀ ਤੇ _ਇਤਨੀ _ਮਹਾਨਤਾ _ਆਚਰਨ _ਤੇ _ਕਰਨੀ ਕਰਤੱਵ ਦੀ ਹੈ 

ਕਿ ਦਿਲ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਨਾਲ _ਦ੍ਰਵਦਾ ਤੇ ਵਿਸਮਾਦ ਵਿਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 

ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਫਕੀਰ ਹੈ ਕੇ, ਨਾ ਦੇਸ਼; ਨ ਕਿਲ੍ਹਾ; ਨਾ ਕੋਟ ਹੈ; ਨਾ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰੇ 

ਹਨ; ਨਾ ਕੋਈ ਕੁਲ; ਕੌਮ; ਕਬੀਲਾ ਸੂਰਬੀਰਤਾ ਵਾਲ ਮਗਰ ਹੈ; ਪਰ ਅਚਰਜ 

ਹੈ ਕਿ ਪਰਦੇਮੇਂ' ਆ ਕੋ ਭਟ ਗਈ ਮੁਗਲ ਕੌਮ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਹਬੀ ਕੁਨਸ 

ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪ ਨੇ ਅਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਬਣ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਰ ਮਿਟੀ ਅਪਣੀ ਕੌਮ 

ਵਿਚ ਬੀਰਤਾ ਦਾ ਭਾਵ ਤੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਬਾਵਰਪਨ ਐਸਾ ਭਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ_ਅੱਤ 

ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋ ਜਾਵੇ । ਕਿਤਨਾ ਐਖ ਕੌਮ ਚ। ਲਿਆ ਹੈ । ਵੇਕੀਰਾਂ ਤੇ ਸਾਧੂ ਚੇਲਿਆਂ 

ਵਿਚ ਬੀਰ ਰਸ ਭਰ ਕੇ ਜੁਬਉ ਕੌਮ ਬਨਾਉਣੀ ਹੈ; ਨੰਗੇ ਧੜ ਲੜਨ ਤੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਮਰਨਾ 

ਸਿਖਾਲ ਕੇ ਸੈਸਾਰ ਨਾਸ਼ਮਾਨ ਦਾ ਅਮਲੀ ਰੋਗ ਲ ਦੇਣਾ ਹੈ; ਫਾਕੇ ਕੜਾਕੇ ਸਹਿ ਕੇ ਬਿਨ 

ਕਿਲੇ ਕੋਟ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਕ “ਧਰਮ ਭਾਵ ਦੀ ਓਟਾ ਦੇ ਆਸਰੇ ਲੜਨਾ ਹੈ । ਦੇ ਜੈਗ ਚਾਹੇ ਛੋਟੇ) 

ਚਾਹੇ ਵੱਤੇ, ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਨਾੰ ਨਾਲ, ਚਾਂਹੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੂੰਬੇਦਾਰਾਂ ਯੋ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਨਾਲ 

ਚਾਹੇ ਟਿਕਾਣੇ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨਲ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਪਰਜਾ ਵਿਚੋਂ ਤੇ ਫਕੀਰੀ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੋਂ 

ਉੱਠ ਕੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਫਤਹ ਪਾਈ ਹੈ ਤੇ ਅਜੇ ਡਟੇ ਖੜੇ ਹਨ । ਫਿਰ ਨੀਤੀ ਨਿਪੁਨਤਾਂ ਕੈਸੀ 

ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਜੈਗ ਮਗਰੋਂ ਰਹਿਣੇ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਬਦਲਦੇ, ਕੌਤਕ ਕਰਦੇ; ਸਿੱਖੀ ਬੀ ਟੋਰਦ੭ 

ਅਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਪੈਸ਼ੀਬਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਦਾ ਕਰਦੇ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਫਰਜ਼ ਨਿਬਾਹੈਂਦੇ, ਪ੍ਰੇਮ 
ਦੇ ਰੈਗ ਅਕਹਿ ਰੂਪਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਦੇ, ਬੀਰ ਰਸੀ ਫਰਜ਼ ਲਈ ਕੀਕੂੰ ਤੱਤਪਰ ਰਹੇ 
ਤੇ ਹੁਣ ਤਕ ਹਨ । ਤ੍ਰੈ ਹਜ਼ਾਰ ਸਨੱਧਬੱਧ ਸ਼ੁਰਮ; ਮੋਤ ਨੂੰ ਮਖੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਹੇ ਚੜ੍ਹ ਲਏ 
ਹਨ । ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਖਸਮਾਨੋ ਕਰਕੇ, ਨਿਰਾਲ ਤੇ ਨਿਰਮੋਹ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਟਿਕਾਣੇ ਗਏ ਹਨ 

ਜਿੱਥੇ ਦੁਸ਼ਮਨ ਨੂੰ ਲੜਨਾ ਸੌਖਾ ਨਾ ਹੋਵੇ । ਜਿਸ ਦਿਮਸ਼ਗ ਵਿਚ ਇੰਨ ਕੂਛ ਢੁਰੇ ਤੇ ਇੰਨਾ 

ਉਹ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹੇ ਤੇ ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿਖਾਏ, ਉਹ (ਇਨਸਾਨੀ ਨੁਕਤਾ ਖਿਆਲ ਤੋਂ ਬੀ) ਬਹੁਤ 

ਮਹਨ, ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਮਾਲ ਦਾ ਹੈ ਅਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮਲੇਵਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ 

ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਅਤ5੩ ਫਖ਼ਰ ਦਾ ਹੈ; ਜਿਸ ਵਖ਼ਰ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚ ਜੀਵਨ ਰੇ 

ਸਦਾ ਰੁਮਕਵੀਂ ਤੇ ਹੁਲਾਰੇ ਮਾਰਦੀ ਦਸ਼ ਵਿਚ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਏ । ਰੂਹਾਨੀ ਕਮਾਲ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ 

ਪੈਜ਼ੀਬਰਾਂ ਤੇ ਅਵਤਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ । 



_ ਸੰ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੩੧੪੮) ਰਾਸਿ ੭ । ਮੱਸੁ ੨੩, 

“ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪਰਤਿ ਇਹ ਧ੍ਰੰਧ ਪਸਾਰ" ॥ ੧੨॥ ਕਾਲਬਾਯੁ ਕੇ'ਬੇਗ ਬਹੈਤੇ। 
ਛਿਨ ਮਹਿ ਬਿਨਾਧੀਰ ਬਿਨਸੈਤੇ। ਜਿਨ ਪਰ ਕਰਨਾ ਅਹੈ ਤੁਮਾਰੀ 
ਲਾਭ ਲੋਤਿ ਜਪਿ ਨਾਮ ਮਰਾਰੀ ॥ ੧੩ ॥ ਨਾਂਹਿ ਤ ਹਾਥ ਬਾਰਿ ਗਮਲੰਤੇ। 
ਚਲੇ ਜਾਤਿ, ਬਿਰ ਹੈ ਨ ਰਹੌਤੇ । ਪ੍ਰਾਤਿ ਹੋਤਿ ਕੀਜਹਿ ਅਸਵਾਂਰੀ । 
ਬਿਚਰਹੁ ਇਿੱਛਾ ਜਹਾਂ ਤੁਮਾਰੀ॥੧੪॥ ਜਿਨਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੇ ਖਿਚ ਆਵਤਿ।ਸੋ 
ਦੈਪਤਿ ਅਬਿ ਨਹੀਂ ਦਿਸਾਵਤਿ।ਇਮ ਕਹਿ ਖਾਨ ਪਾਨ ਕਛ ਕੀਨੋ।ਰਹਿ 
ਉਦਾਸ ਬਿਸਰਾਮ ਸੁ ਕੀਨੋਂ ॥ ੧੫॥ ਪ੍ਰਾਤਿ ਹੋਤਿ ਹੀ ਬਜੇ ਨਗਾਰੇ।ਜਾਗੇ 
ਜੋਧਾ ਬਲੀ ਕਰਾਰੇ । ਸੌਚ ਸ਼ਨਾਨ ਸ਼ੀਘੂ ਸਭਿ ਕੀਨਿ । ਡਾਰੇ ਸਰਬ 
ਤੁਰੇਗਮ ਜ਼ੀਨ ॥ ੧੬॥ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਚਹਤਿ ਲਰਾਈ। ਬਸਤ੍ਰ ਸ਼ਸਤ੍ਰ 
ਪਾੰਹਰੇ ਸਮੁਦਾਈ।ਪੁਰਿ ਜਨ ਲਖੇ ਕੂਚ ਗੁਰ ਤੇਹੇਚਲਿ ਆਏ ਮਨ ਦੀਨ 
ਘਨੈਰੇਂ” ॥ ੧੭ ॥ ਹਾਬ ਜੋਰਿ ਕਰਿ ਸਭਿਹਿਨਿ ਕਹਜੋ“ਸਾਈਂਦਾਸ ਪਰਮ- 
ਪਦ ਲਹਜੋ । ਅਬਿ ਤੁਮ ਚਢੇ ਛੋਡਿ ਪੁਰਿ ਜਨ ਕੌ । ਮਹਾਰਾਜ ! ਕੋ 
ਰੱਖੜਕ ਇਨ ਕੌ ?॥੧੮ ॥ ਨਿਕਟਿ ਕੌਨ ਕੇ ਬਿਨੋ ਉਚਾਰੇ ।ਯਾਂਤੋ ਮਨ 
ਸਦਿੰਤ ਦੁਖ ਧਾਰੈਂ?। ਦਯਾਸਿੰਧ ਤਬਿ ਧੀਰਜ ਦੀਨਾ । 'ਬਸਹੁ ਸੁਖੇਨ 
ਸੈਦੇਹ ਬਿਹੀਨਾ ॥ ੧੯ ॥ ਸਰੀ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜਨਮ ਸਬਾਨ । ਤਹਿ ਪੂਜਹੁ 
ਸ਼ਰਧਾ ਧਰਿ ਮਾਨਂ।ਅਰੁ ਤਿਸ ਮਾਤ ਜਹਾਂ ਸਸਕਾਰੀ । ਰਚਹ ਦੇਹ੍ਰਾ 
ਤਹਿ ਸੁਖ ਕਾਰੀ ॥ ੨੦ ॥ ਜਿਸ ਕੋ ਕਾਜ ਕਹੁੰ ਅਟਕਾਇ । ਕਰਹੁ 
ਬੋਨਤੀ ਤਿਸ ਥਲ ਜਾਇ। ਮਨਹੁ ਕਾਮਨਾ ਪੁਰਹਿੰ ਤੁਮਾਰੀ । ਸੈਕਟ 
ਪਰਹਿਂ ਸੁ ਲੋਹਿੰ ਉਬਾਰੀ ॥ ੨੧ ॥ ਸਿੱਖਤ ਸੈਤ ਕੀ ਕੀਜਹਿ ਸੇਵਾ । ਸਿੱਖੀ 
ਧਰਿ ਪੂਜਹੁ ਗੁਰਦੇਵਾ । ਸੱਤਿਨਾਮ ਕੋ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨੇ । ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ 
ਬਾਨੀ ਨਿਤ ਰਰਨੌ ॥ ੨੨॥ ਇਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੇਹੁ ਰਿਦ ਧਾਰੇ । ਹਲਤ 
ਪਲਤ ਮਹਿ ਰਹਹੁ ਸੁਖਾਰੇ? । ਇਮ ਕਹਿ ਸਤਿਗੁਰੁ ਹਯ ਮੰਗਵਾਯੋ । 
ਫੈਸ਼ਨ ਜ਼ੀਨ ਸਹੜ ਚਲਿ ਆਯੋ॥੨੩॥ਬਾਰ ਬਾਰ ਫੁਹਕਤਿ ਬਲ ਐਨ% 
ਚੈਚਲ ਮਨਹੁੰ ਨਾਗਰੀ ਨੈਨ । ਦਾਸ ਗਹੇ ਕਜਿ ਨੀਠ? ਸੁ ਰੋਕੋ । ਬਹੁ 
ਸੁੰਦਰ, ਮਨ ਹਰਤਿ ਬਿਲੇਕੈ” ॥ ੨੪॥ ਉਨਿ _ਦੱਤਗੁਰ ਹਯ ਕੌ ਕਰਿ 
“ਇਹ (ਜਾਰੀ ਪਸਾਰਾ ਧੁੰਧ ਵਾਂਡ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਦਾ ਹੈ। “ਤਤ ਫੂਪ ਵਾਯੂ ਦੇ। “ਛਿਨ ਵਿਚ 
ਟਿਨਸ ਜਾਂਏ ਹਨ ਸਖਤਤਾ (ਕਿਸੇ ਨੂੰ) ਨਗੀ' । “ਬੜੇ ਉਦਧ । “ਤਿਸ ਨੂੰ ਪੂਜੇ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਧਰਕੇ 
ਮੰਨੇ । “ਬਲ (ਦਾ) ਘਰ 1 ̀ਮਸਾਂ 1 "ਮਨ ਨੂੰ ਦੁਰਾਂਵਦਾ ਹੈ ਦੇਖਦਿਆਂ (ਸਾਰ) । #ਪ:-ਧਾਨ 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪਰਤਾਂਪ ਸੂਰਜ । (੩੧੪੯) ਰਾਸਿ ੭। ਅਸੂ ੨੩. 

ਨਮੋ । ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਸਿਮਰੇ ਤਿਹ ਸਮੋ । ਭਏ ਅਰੂਢ ਪਿਖਹਿੰ ਸਮੁਦਾਈ। 

ਬੈਦਨ ਕਰਤਿ ਭਏ ਅਗਵਾਈ ॥ ੨੫॥ ਪੁਰਿ ਜਨ ਹੇ ਸੁ ਪ੍ਰਰਯੋ ਘੋਰਾ। 

ਦੌਦਭਿ ਬਜੇ ਮਨੋ ਘਨ ਘੋਰ” । ਤੀਨ ਸਹੱਸ ਬਾਹਿਨੀ ਚਲੀ । ਖੜਗ 

ਤੁਵੇਗ ਧਰੇ ਕਲਮਲੀ” ॥ ੨੬ ॥ ਚਲਤਿ ਸਭਟ ਕੇ ਤੁਰੈਗ। ਨਚਾਵੈਂ। ਕੌ 

ਧਵਾਇ ਕਰਿ ਤੁਪਕ ਚਲਾਵੇਂ । ਬਲੀ ਏਕ ਤੋਂ ਏਕ ਬਿਸਾਲਾ । ਵੈਰਤਿ 

ਹਯ ਕੌ ਚਲਿ ਭਟ ਜਾਲਾ ॥ ੨੭ ॥ ਨਾਮ ਧਰੋ ਰੂਪਾਂ ਜਿਸ ਗ੍ਰਾਮ । ਨਿਜ 

ਸੇਵਕ ਲਖਿ ਕਰਿ ਅਭਿਰਾਮੂ । ਅਧਿਕ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਿਬੇ ਕਹੁ ਤਹਾਂ । ਪ੍ਰਸ- 

ਬਾਨੋ ਸਤਿਗੁਰੁ ਬਲਿ ਮਹਾਂ ॥ ੨੮ ॥ ਮਗ ਮਹਿ ਏਕ ਨਿਸਾ ਕਰਿ ਡੋਰਾ। 

“ਮਾਣੋ ਬੱਦਲ ਗਰਜਿਆ । “ਅੰਗ ਦਾ ਕਿਸੇ ਰੋਕ ਹੇਠ ਚੇਚਲਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣਾ; ਅਜਰ ਬਲ 

ਕਰਕੇ ਅੰਗਾਂ ਦਾ ਕੁਲਬੁਲਾਉਣਾ! 
#ਇਹ ਘੋੜੇ ਦੀ ਖਲੜੀ ਮਾਸ ਸਿੱਥ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਇਹ ਉਸ ਅਤੁੱਲ 

ਬਲ, ਜੀਵਨ ਕੋਤੇ ਅਟੈਕ ਹੁਲਾਰੇ ਤੇ ਨਾ ਜਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤੁਲ ਭੁਲ੍ਹ ਪੈ ਰਹੇ ਬਲਕਾਰ ਦੀ 

ਕਦਰਦਾਨੀ ਹੈ ਜੇ ਮਹਾਂ ਬਲੀ ਘੋੜੇ ਵਿਚੋਂ ਫੁਟ ਫੁਟ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਿਹਾ ਹੈ । ਹਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 

ਆਪਣੇ ਕਮਾਲ ਵਿਚ ਜਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਚ ਕਮਾਲ ਦਾ ਖੋੜਾ ਤੇ ਹੁਲਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ 

ਅਦੂਪ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਲਾਲ ਵਾਲੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦਾ ਪੂਕਾਸ਼ ਹੈ,ਜੋ ਵਿਸਮਾਦੀ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਵਿਸਮਾਦ 

ਦਾ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਹਨ; ਤੇ ਕਦਰ ਨਾਠਨ ਵੋਖੰਦੇ ਹਨ । ਮਹੇ ਹੋਏ 

ਹਿਸਾਬੀ ਮਨ ਤੇ ਗੋਣਤੀਆਂ ਵਿਚ ਪਿੰਜਰ ਹੇ ਗਏ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੋ ਸੌਕਿਆਂ ਤੇ ਘਾਬਰਦੇ
 ,ਹਨ 

ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਘੋੜੇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੇ ਗਈ, ਇੱਬੇ ਐਸਾਂ ਭਾਵ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਜਿਵੇਂ ਗੁਰ ਨਾਨਕ 

ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ “ਨਾਗੇ ਫਿਰਹਿ ਜੋਤ” ਬੀ ਵਿਸਮਾਦ ਵਿਚ ਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ; ਪਰ_ਸਾਧਾਰਣ ਮਨੁੱਖ 

ਵਿਸਮਾਦ ਤੋਂ ਅੰਨ੍ਹਾ ਹੇ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਅੰਦਰਲੇ ਦੇ ਖੇੜੇ ਦੇ ਹੁਲਾਰੇ ਤੋਂ ਰੇੜੂ ਦੇ ਟੇਟੁ ਵਾਂ ਮਰੀਅਲ 

ਹੈ ਚੁਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਖੇੜੇ ਹੁਲਾਰੇ ਤੇ ਵਿਸਮਾਦੀ ਫੁਟਾਲੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਹ 

ਮਰੀਅਲ ਮਨ। ਨੀਵੇਂ ਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਉੱਚ ਦਿਮਾਗ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਇਬੇ “ਜੀਵਨ 

ਹੁਲਾਰੇ! ਦੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਲੋਂ ਕਦਰਦਾਨੀ ਦਰਸਾਈ ਹੈ । ਇਸ ਤੁਕ ਵਿਚ ਨਮੋ ਦਾ ਅਰਥ ਮੱਥਾਂ 

ਟੇਕਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਮੇ ਦਾ ਅਰਥ ਇਏ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਘੋੜੇ ਵਿਚ ਆਦਰਸ਼ਕ “ਘੇੜਾ ਪਨ” 

ਵੇਖਕੇ ਜੇ ਵਿਸਮਾਦੀ ਰੈਗ ਆਪ ਉਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਿਛਤ ਦੇ ਸਲਾਹੁਤ ਦਾ ਛਾਇਆ ਤਾਂ “ਵਾਹ ਤੇਠੇ 

ਜੀਵਨ ਦਾ ਕਮਾਲ” ਆਦਿ ਕੁਛ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦਾ ਵਾਕ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਉਸ ਪਚਕਾਰ ਤੇ 

ਪਿਆਰ ਵਿਚ ਸਿਰ ਦਾ ਹਿੱਲ ਜਾਣਾ; ਇਹ ਭਾਵ ਹੈ ਨਮੋ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਮੋ ਦਾ ਧਾੜੂੰ ਹੈ 

<ਣਮ? ਜਿਸ ਦੇ ਅਰਥ ਹਨ “ਬੁਕਣਾ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਕਰਨ।` । ਨ ਇਏ ਨਮ ਦਾ ਭਾਵੇ ਹੈ “ਕਦਰਾਂ 

ਫਾਲਾ ਪ੍ਚਕਾਰਾਂ ਦੇਣ” । 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੩੧੫੦) ਰਾਸ਼ਿ ੭ । ਅੰਸੂ ੨੩, 
ਅਗਲੇ ਦਿਵਸ ਗ੍ਰਾਮ ਸੋ ਹੇਰ।ਪਿਤਾ ਪੁੱਤ ਸਾਧੂ ਅਰੁ ਰੂਪਾ।ਜਿਨ ਕੇ ਮਨ ਗੁਰ ਪ੍ਰੇਮ ਅਠੂਪਾ ॥੨੯॥ ਗਮ ਬਸਾਇ ਰਚੇ ਸ਼ੁਭ ਮੰਦਿਗਬਾਂਛਤਿ-ਗੁਰੂ ਬਸਹਿ ਇਨ ਅੰਦਰ-। ਕਰਿ ਲੀਪਨ ਬਿਧਿ ਨੀਕ ਸੁਧਾਰੇ । ਮਨ ਪਰਸਨ 
ਹੁਇ ਜਿਨਹੁੰ ਨਿਹਾਰੇ ॥ ੩੦ ॥ ਦੁੱਦਭਿ ਬਾਜਤਿ ਆਵਤਿ ਸੁਨੋ । ਗੁਰ ਡੇਰਾ ਲਖਿ ਹਰਖਤਿ ਘਨੇਂ । ਦੋਨਹੁੰ ਦੌਰਿ ਦਰਸ ਕੋ ਧਾਏ।ਮਨਹੁੰ ਮਿਲਜੋ 
ਜਲ.ਅਧਿਕ ਤਿਹਾਂਏ ॥ ੩੧ ॥ ਚਰਨ ਕਮਲ ਜੁਤਿ ਸ਼ੁਭਤਿ ਰਕਾਬ । ਧਰਜੋ ਸੀਸ ਗਹਿ ਜਾਇ ਸ਼ਿਤਾਬ । ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਿ ਗਮਨੇ ਸੋਰ॥ਘਰ 
ਮਹਿ ਆਨੇ ਮੋਦ ਉਮੰਗ ॥ ੩੨॥ ਦਯਾ ਸਿੰਧੂ ਕੋ ਗ੍ਰਾਮ ਦਿਖਾਲੋ। ਕ੍ਰਿਪਾ ਆਪ ਕੀ ਇਹਾਂ ਬਸਾਯੋ।ਆਛੋ ਕੀਨਿ'ਗੁਰੂ ਪਿਖਿ ਕਹਯੋਪੁਨ ਬਿਸਰਾਮ 
ਪ੍ਰਯੋਕਹਿ ਲਹਯੋ॥ ੩੩॥ ਹਿਤ ਸੇਵ ਦੋਨੇ ਰਹਿ ਖਰੇ। ਦੇਖਤਿ ਦਰਸ 
ਹੋੜਿ ਜਨ ਹਰੇ।-ਹਮ ਸੇ ਰੈਕਨ ਕੈ ਗੁਰ ਆਵਨਿ। ਦੀਨ ਬੋਧੁਤਾ ਕਰਹਿੰ ਜਨਾਵਨ- ॥ ੩੪ ॥ ਹਾਕਹਿਂ ਪੌਨ ਆਨ ਸ਼ੁਭ ਬਾਰੀ,ਚਰਨ ਕਮਲ ਕਰ 
ਧਰਹਿੰ ਪਖਾਰੀ । ਇੱਤਯਾਦਿਕ ਸਭਿ ਸੇਵਾ ਕਰੈ' । ਭਉ ਅਧਿਕ ਹੀ ਨਿਤ ਪ੍ਰਤਿ ਧਰੈਂ ॥੩੫॥ ਜਕੋਂ' ਜਯੋਂ ਅਧਿਕ ਪ੍ਰੋਮ ਗੁਰ ਹੇਰੋਂ'। ਤਜੋ' ਤੋਂ 
ਠਾਨਤਿ ਕ੍ਰਿਪਾ ਘਨੇਰੇ । ਕਿਯੋ ਬਾਸ ਕੇਤਿਕ ਦਿਨ ਤਹਾਂ । ਕਰਿ ਗੁਰਸੇਵ ਰਿਝਾਏ ਮਹਾਂ ॥ ੩੬ ॥ ਬਿਧੀਚੈਦ ਸੋਂ ਕਹੀ ਗੁਸਾਈਂ।/ਰੂਪਚੋਦ ਬਡ ਸੇਵ ਕਮਾਈ। ਮੈਂ ਸੋਵਾ ਕੋ ਬਸਿ ਨਿਤ ਰਹੋਂ । ਮਨ ਤਨ ਤਿਸ ਕੌ ਦੈਬੋ ਚਹੋ'॥ 
੩੭॥ ਸੇਵਕ ਤੇ ਅਦੇਯ ਨਹਿੰ ਮੋਰੇ । ਸਾਚ ਉਚਾਰਤਿ ਹੋ' ਢਿਗ ਤਰੇ”। ਇਸ ਕਹਿ ਰੂਪਾਂ ਨਿਕਟਿ ਹਕਾਰਾ । ਮੰਜੀ ਦੇਨਿ ਹੇਤੁ ਬੈਠਾਰਾ॥ ੩੮ ॥ “ਸੂਦ ਜਾਤਿ ਮੇਰੀ” ਕਹਿ ਰੂਪਾ ।“ਮੰਜੀ ਬੈਠਹ਼ਿ ਉਚ ਅਨੂਪਾਂ। ਮੈਂ ਨਿਤ ਚਹੀਂ ਦਾਸ ਬਹੁ ਸੇਵਾ । ਅਪਰ ਨ ਇੱਛਾ) ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਦੇਵਾ ' ॥੩੯॥ ਸੁਨਿ ਬੋਲੋਂ ਸਤਗੁਰ ਸੁਖ ਆਕਰ! । “ਨੀਚਹੁਂ ਉਚ ਕਰੈ ਮਮ ਠਾਕੁਰ”। ਅਸ 
ਕਹਿ ਮੰਜੀ ਬਖ਼ਸ਼ੀ ਨੀਕਾ । ਸੋਢੀ ਕੁਲ ਟੀਕਾ ਕਰਿ-3%੧/॥੪੦॥ਅਬਿ 
ਜਿਮ ਕਰਹੁ ਸਾਚ ਹੂਇ ਜਾਈ । ਤੀਖੀ ਤੇਗ਼ ਨ ਜਿਮ ਅਫਕਾਈ.ਤੁਝ ਤੇ ਸਪਤ ਪੁੱਤਰ ਉਪਜੈ ਹੈ'। ਆਗੇ ਬਡੋ ਬੈਸ ਬਿਰਧੈ ਹੈ ॥੪੧॥ ਕਰਹੁ ਦੇਗ ਗੁਰ ਕੀ ਸੁਖ ਪਾਵਹੁ/ਨਿਰਹੈਕਾਰ ਹੋਇ ਫਲ ਪਾਵਹੁ।ਭਾਉ ਸਦੇਗ ਰਹਹਿ 
“ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਉਤਸਾਹ ਨਾਲ । “ਜਲ । “ਕੋਈ ਅਨੂਪਮ ਤੇ ਉੱਚਾ ਮੰਜੀ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਢਾਹੀਏ । “ਸੁਖਾਂਦੀ ਖਣ । “ਭਵ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਢ ਜੀ ਨੇ ਤਿਲਕ (ਦਿੱਤਾ) । 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੩੧੫੧) ਰਾਸਿ ੭। ਅੰ; ੨੪. 
ਕੁਲ ਜਬਿ ਲੋ' । ਸ਼ਕਤਿ ਸਮੇਤ ਹੋਇੰਗੇ ਤਬਿ ਲੋ ॥ ੪੨ ॥ ਜਬਿ ਦੋਨਟੁ 
ਨਹਿੰ ਰਹਹਿੰ ਤੁਮਾਰੇਮਿਲਹਿੰ ਤਿਖਾਨਨਿ ਮਹਿ ਜਿਮ ਸਾਰੇਕਰਿ ਗੁਰ ਕੀ 
ਸੇਵਾ ਤੁਮ ਪਾਈ । ਕਰੀ ਉਧਾਰਨ ਕਲ ਸਮੁਦਾਈ?॥੪੩॥ ਸੁਨਿ ਕਰਿ 
ਪਿਤਾ ਪੁੱਤ ਹਰਖਾਏ । ਮਨ ਨਿੰਮ੍ਰੀ ਹੁਇ ਸੇਵ ਕਮਾਏ । ਜਨਨੀ ਰੁਪੇ ਕੀ 
ਹਰਖਾਈ । ਸਿਖ ਦੀਰਘ ਸ਼ੁਭ ਆਕੁਲ ਜਾਈ ॥ ੪੪॥ ਮਾਸ ਭਾਦਪਦ 
ਅਰਧ ਬਿਤਾਯੋ । ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਗੋਵਿੰਦ ਬਸਿ ਸੁਖ ਪਾਯੋ। ਨਿਜ ਸੇਵਕ ਬਹੁ 
ਕਰੇ ਨਿਹਾਲ । ਹਲਤਿ _ਪਲਤਿ ਸੁਖ ਦਏ ਬਿਸਾਲ ॥ ੪੫ ॥ 
ਇੰਡਿ ਸਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਹ੍ਰਿਂਏ ਸਪਤਮ ਰਾਜੇ “ਭਾਈ ਹੂੰਧ ਕੇ ਮੰਜੀ ਬਖਸ਼ਨ' ਪ੍ਰਸੰਗ ਬਰਨਨੌ ਨਾਮ ਤੀਨ ਬਿੰਸਤੀ ਅੰਸੂ ॥ ੨੩ ॥ 

੨੪. [ਜੋਧ ਸ਼ਾਹ] । 
ਦੋਹਰਾ ॥ ਪਸਰਹੋ ਦੇਸ਼ ਬਿਦੇਸ਼ ਹੈ “ਰੂਪਾ ਕੀਯੋ ਨਿਹਾਲ । ਕਰੈੱ ਗਰੀਬ 
ਨਿਵਾਜ ਗੁਰੁ ਰਜ ਕਨ ਸੈਲ ਬਿਸਾਲ” ॥੧ ॥ਚੌਪਈ॥ ਰਿਸਹਿੰ ਸੈਲ ਕਨ 
ਧੁਲ ਕਰਾਵੈੱ'ਹੋਇ ਪ੍ਰਸੈਨ ਸੁਰੇਸ਼ ਬਨਾਵੈਂ।ਸਰਬ ਸ਼ਕਤਿ ਧਰਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ- 
ਦੇਵ । ਸੁਰ ਗਨ ਭੀ ਨ ਲਖਹਿੰ ਜਿਸ ਭੇੜ ॥੨॥ਨਿਕਣਿ ਬਸਹਿ ਕਾਂਗੜ 
ਪੁਰਿ ਭਾਰਾ । ਤਹਿ ਬਸਿ ਜੋਧ ਸ਼ਾਹ ਸਰਦਾਰਂ।ਸੈਨ ਚਢਹਿ ਤਿਹ ਸਬ 
ਘਨੋਰੀ । ਅਧਿਕ ਸੂਰਮਾ ਮਾਰਤਿ ਬੈਰੀ ॥ ੩॥ ਮਿੱਠ ਮਹਿਰ ਬਡੋ ਤਿਨ 
ਕੇਰਾਂ । ਤਿਨਹੂੰ ਪਾਯਸ ਰਾਜ ਬੜੇਰਾ। ਅਕਬਰ ਸ਼ਾਹ ਭਯੋ ਜਿਸ ਕਾਲਾ। 
ਚੱਕਵਰਤਿ ਕਿਯ ਰਾਜ ਬਿਸਾਲਾ॥ ੪ ॥ ਮਿੱਠੇ ਮਹਿਰ ਸੁਤਾ ਉਪਜਾਈ। 
ਬਹੁ ਸੁੰਦਰ ਕੁਛ ਕਹੀ ਨ ਜਾਈ । ਸੁਨਿ ਅਕਬਰ ਸੋ ਜਾਚਨ ਕੀਨਿ । 
“ਮੁਛ ਕੋ ਬਯਾਹੁ ਦੇਹੁ ਸ਼ੁਭ ਚੀਨਿ!॥ ੫॥ ਸੁਨਿ _ਕਰਿ ਮਿੱਠੇ ਮਹਿਰ 
ਬਿਚਾਰੀ ।-ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇਸ਼ਨ ਪਤਿ ਭਾਰੀ । ਨਹਿ ਦੈਹੌਂ ਤਬਿ ਲੈ ਹੈ ਛੀਨ। 
ਨਹਿੰ ਕੁਛ ਬਸ ਬਸਾਇ ਹਮ ਦੀਨ£-॥ ੬॥ ਬਲੀ ਬਿਸਾਲ ਜਾਨਿ ਕਰਿ 
ਕਹਮੋ/ਜੇ ਮਮ ਤਨੁਜਾ ਬਯਾਹਨਿ ਲਹਜੋ।ਤੋਂ ਘਰ ਆਵਹਿ ਦੂਲਹੁ ਹੋਇ। 
ਵੇਰੇ ਫਿਰਿ;ਲੇ ਗਮਨਹਿ ਸੋਇ”॥ ੭॥ ਸੁਨਿ ਅਕਬਰ ਮਾਨਯੋ ਤਿਸ 
ਬੈਠਨ। ਬਨਿ ਦੂਲਹੁ ਗਮਨਜਯੋ ਤਬਿ ਐਨ। ਮਿੱਠੇ ਕੀ ਦੁਹਿਤਾ ਕੋ ਬਯਾਹਿ। 
ਦ੍ਯੋ ਖਿਤਾਬ ਪ੍ਰਸੈਨ ਉਮਾਹਿ ॥੮॥ ਨਿਕਟਿ ਗ੍ਰਾਮ ਗਨ ਸਗਰੇ ਦੀਨਿ। 
ਐਸ਼ੂਰਜ ਅਧਿਕ ਬ੍ਧਾਵਨਿ ਕੀਨਿ। ਤਬਿ ਕੌ ਰਾਂਜ ਤਹਾਂ ਕੌ ਕਵੈ। ਬਿੰਦ 
“ਜਦ ਤਕ ਕੁਲ ਵਿਚ ਲੋਗਰਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਰੰਹੇਗਾ । “ਧੂੜੀ ਦੇ ਕਿਣਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪਗੜ ਬਣ ਵਿੰਦੇ 
ਹਨ । "ਜੇ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਧੂੜੀ ਦਾ ਕਿਣਕਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ । “ਅਸਾਂ ਗਰੀਬਾਂ 
ਦਾ। ਵਂਘਾ:-ਜੋਧ ਸਾਹੁ ਸਰਦਾਰ ਉਢਾਰਾ । 



ਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੩੧੫੨) ਰਾਸਿ 2 । ਅੰਜੂ ੨੩, 

ਬਾਹਿਨੀ ਸੈਗੈ ਚਰੋ' ॥ ੯॥ ਮਿੱਠੇ ਮਹਿਰ ਪੁੱਤ ਉਪਜਾਯੋ । ਚੇਨ ਬੇਗ 

ਭਿਹ ਨਾਂਮ ਅਲਾਯੋ।ਸੋ ਭੀ ਰਾਂਜਕਰਤਿ ਤਹਿ ਰਹਯੋ।ਗਨ ਗ੍ਰਾਮਨਿ ਤੇ ਧਨ 

ਕੋ ਲਹ3ੋ ॥ ੧੦ ॥ ਚੈਨ ਬੇਗ ਕੇ ਸੁਤ ਜਨਮਯੋ । ਸ਼ਾਹ ਉਮਰ ਸੁ ਨਾਮ 

ਧਰਿ ਦਯੋ । ਸੋ ਭੀ ਪਿਤਾ ਪਿਤਾਮੇ ਕੇਰਾਂ । ਸਰਬ ਸਮਾਜ `ਸੈਭਾਰਿ ਬਡੇਰਾ 

॥੧੧॥ ਸੁਤ ਭਾ ਉਮਰਸ਼ਾਹ ਕੇ ਧਾਮ। ਜੋਧਸ਼ਾਹੂ ਜੋਧਾ ਅਭਿਰਾਮ । ਹੁੜੋ 

ਗੁਰ ਸਿਖ ਅਧਿਕ ਉਮਾਹਾਂ । ਤਿਸ ਕੀ ਸੁਤਾ ਸਗ ਇਹ” ਬਯਾਹਾ ॥੧੨॥ 

ਪਿਤਾ ਨਿਕਟਿ ਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਪਾਈ” । ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਕੌ ਧਰਤਿ ਸਦਾਈ। ਸ਼੍ਰੀ 

ਹਰਿਗੋਵਿੰਦ ਕੋ ਆਗਵਨੁ । ਸੁਨਯੋ ਕਿਸੂ ਤੇ ਤੇ ਅਪਨੇ ਭਵਨੂ॥ ੧੩॥ ਕੈਤ 

ਜੋਧ ਕੋ ਮਹਿਮਾ ਕਹਿ ਕਹਿ । ਕਰਜੋ ਪਬੋਧਨ ਗੁਰ ਦਿਸ਼ਿ ਚਹਿ ਚਹਿਂ। 

ਭਯੋ ਨਿਕਟਿ ਆਗਵਨ ਅਚਾਨਕ । ਜੋ ਸਰੂਪ ਖਸ਼ਟਮ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ॥ 

੧੪॥ ਜੇ ਕੁਛ ਭਾਂਗ ਉਦੈ ਤੁਵ ਮਾਂਬੇਚਲਿ ਕਰਿ ਮਿਲਹੁ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਥੇ। 

ਮਨ ਬਾਂਛਤਿ ਫਲ ਪਾਵਨ ਕਰੋ । ਪਿਖਿ ਕੈ ਸਿੱਖੀ ਧਾਰਨ ਕਰੋ ॥ ੧੫॥ 

ਦਾਤਾ ਹਲਤਿ ਪਲਤਿ ਸੁਖਕੇਰੇ।ਅਹੈ' ਕਰੋਰਹੁੰ ਜਿਨ ਪਗ ਢੇਰੇ ।ਜੇ ਸੇਵਾ 

ਮਨ ਕਰਿ ਤਿਨ ਕਰੋਂ । ਬਹੁਰਨ ਚਿੰਤਾ ਕੁਛ ਉਰ ਧਰੈ” ॥੧੬॥ ਨਿਜ 

ਪਤਨੀ ਤੇ ਸੁਨਿ ਸੁਨਿ ਗਾਥ । ਚਾਹਤਿ ਭਯੋ ਮਿਲਿਨਿ ਗੁਰ ਸਾਬ।ਆਂਗੀ 

ਕਰੀ ਉਪਾਇਨ ਤਾਰ । ਜ਼ੀਨ ਤੁਰੇਗਮ ਪਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ॥ ੧੭ ॥ ਬਸਤ 
ਬਿਕੁਖਨ ਧਨ ਕੌ ਲੀਨਿ । ਚਲਯੋ ਮਿਲਿਨਿ ਸੈਗ ਸੈਨਾ ਕੀਨਿ।ਦੁਦਭਿ ਕੌ 

ਬਜਵਾਵਤਿ ਆਯੋ । ਕ੍ਰਾਤ ਸਲੋਮਸ਼ਾਹ ਸੈਗ ਲਜਾਯੋ ॥ ੧੮ ॥ ਦਾਰਾ 

ਆਨਿ ਸਾਬ ਨਿਜ ਪਜਾਰੀ । ਪੁਰਬ ਹੀ ਗੁਰਮਤ ਜਿਨ“ ਧਾਰੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ 

ਗੋਬਿੰਦ ਨਿਕਟਿ ਪਠਾਯੋ । ਆਨਿ ਦੁਤ ਪਗ ਮਾਬ ਨਿਵਾਯੋ ॥੧੯॥/ਜੋਧ- 

ਸ਼ਾਹ ਆਯੇ ਮਹਾਰਾਜ !। ਇਕ ਰਾਵਰਿ ਦਰਸ਼ਨ ਕੇ ਕਾਜਜਬਿ ਆਇਸੁ 

ਕੌ ਕਰਹੁ ਗੁਸਾਈਂ !। ਆਨਿ ਲਗਹ ਤਬਿ ਪੰਕਜ ਪਾਈ” ॥੨੦॥ ਸੁਨਿ 
ਗੁਰ ਕਹਤੋਂਪ੍ਰਾਤਿ ਹੁਇ ਮੇਲਾ। ਕੋਤਿਕ ਲਸ਼ਕਰ ਸੇਗ ਸਕੇਲਾ?? । ਦੂਤ 
ਬਤਾਵਨ ਕੀਨਿ ਤਦਾਈ ।ਰਹੈਂ' ਪੰਚ ਸੈ ਸੁਰ ਸਦਾਈ” ॥ ੨੧॥ ਇਮ 

ਕਹਿ ਸੁਨਿ ਕਰਿ ਨਿਸਾ ਬਿਤਾਈ,ਹੋੜਿ ਪਾਤਿ ਗੁਰੁ ਸਭਾਂ ਲਗਾਈ।ਸਭਟ 
"ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ । ਭਾਵ ਜੋਧ ਸ਼ਾਹ । “(ਜੋਧ ਦੀ ਵਹੁਟੀ ਨੇ) ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਗੁਰਮਤ ਸ਼ਿੱਖੀ ਸੀ। 

(ਜੋਧ ਦੀ ਵਹੁਟੀ ਨੇ) ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਜੋਧ ਨੂੰ (ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ) ਮਹਿਮਾ ਕਹਿ ਕਹਿਕੇ / “ਉਪਦੇਸ਼ 

ਦਿਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਤਰਫ ਦਾ (ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਨੂੰ) ਚਾਹ ਚਮਕ ਪਵੇ । ਅਥਵਾ ਚਾਹ ਚਾਹਕੇ । 

੬ਜਿਸ (ਇਸਤ੍ਰੀ) ; ਠੋ। 



ਸਰੀ ਗੁਰ ਪੁਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੩੧੫੩ ) ਰਸੱਸ 2 । ਲੱਸ ੨੪ 

ਮਸੈਦ ਬ੍ਰਿੰਦ ਬਿਤ ਪਾਸ । ਖਰੋ ਮੈਵਰੋ ਹਿਤ ਅਰਦਾਸ ॥ ੨੨॥ ਸ਼ਬਦ 
ਰਬਾਬੀ ਰਾਗ ਅਜਾਬ । ਬਜਤਿ ਮ੍ਰਦੋਰੈ ਸੇਗ ਰਬਾਬ । ਚਮਰ ਢਾਰੁ 

ਢੋਰਤਿ ਚਹੁੰ ਓਰ । ਸਿਖ ਟੇਕਤਿ ਮਸਤਕ ਕਰ ਜੋਰਿ॥੨੩॥ ਸੂਰਜ ਮੁਖੀ 
ਬੀਜਨ ਵਿਰਿਹੀ । ਸਰਬ ਸਰੀਰਨ ਸ੍ਰੇਦ' ਸੁ ਹਰਿਹੀ । ਖਰੇ ਨਕੀਬ 
ਅਗਾਰੀ ਬੋਲਤਿ । ਅਰਪਤਿ ਲੋਕ ਅਗਾਰੀ ਦੌਲਤ ॥੨੪॥ ਬਸਤ੍ਰ ਸ਼ਸਤ੍ 
ਕੋ ਜੋਧ ਸਜਾਇ । ਸੈਗ ਲੀਏ ਜੋਧਾ ਸਮੁਦਾਇ । ਅਰਪਨ ਹਿਤ ਅਕੋਰ 
ਕਰਿ ਆਗੇ । ਆਯੋ ਦਰਸ਼ਨ ਹਿਤ ਅਨ੍ਰਾਂਗੇ ॥ ੨੫ ॥ ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ 
ਕਮਲ ਧਰਿ ਧਾਬ । ਹੋਇ ਨਿੰਮ ਪੁਨ ਟੇਕ੍ਯੋ ਮਾਥ । “ਚਿਤ ਆਵਹਿ 
ਸਤਿਗੁਰ” ਗੁਰ ਕਹੋ । ਦੇਖਤਿ ਹੀ ਪ੍ਰਸੈਨ ਹ੍ਰੈ ਰਹਜੋ ॥ ੨੬॥ ਇਕ ਤੋਂ 

ਡੀਲ ਸ਼ਰੀਰ ਬਿਲੰਦ । ਜਰੇ ਜਰਾਉ ਬਿਕੁਖਨ ਬ੍ਰਿੰਦ । ਕਮਲ ਪੱਤ ਸਮ 

ਆਯੁਤ” ਲੋਚਨ । ਕਪ ਕਟਾਖਨਿ ਸੋਚ ੩ ਬਿਮੋਚਨ॥੨੭॥ਸਤਿਗੁਰ ̀ ਬੂਝੀ 
ਕਸ਼ਲ ਬਤਾਈ।ਪੁਨ ਸ਼ਸਤ੍ਨ ਕੀ ਬਾਤ ਚਲਾਈ । ਬਹੁਰ ਜੁੱਧ ਕੌ ਚਲੜੋ 
ਪ੍ਰਸੈਗ । ਜੈਸੇ ਭਏ ਸ਼ਾਹੁ ਕੋ ਸੈਗਿ ॥ ੨੮ ॥ ਇੱਤਯਾਂਦਿਕ ਬਹੁ ਬਾਕ 

ਬਿਲਾਸ । ਕਰਤਿ ਰਹੇ ਬਿੱਦਯਾ ਅੱਭਯਾਸ । ਘਰੀ ਦੋਇ ਬੈਠਜੋ ਪੁਨ ਗਲੋ। 

ਗੁਰ ਕੇ ਭਫ ਹਯ ਦਖ੩ਿ ਕਯੋ ॥ ੨੯॥ ਲਰਨ ਉਚਿਤ ਆਛੇ ਸਭਿ ਹੋਰੇ। 
ਭਯੋ ਅਨੰਦ ਜੋਧ ਤਿਸ ਬੇਰੇ । ਨਿਜ ਡੇਰੇ ਮਹਿ ਪਹੁੰਚਜੋ ਜਾਈ । ਲਗੀ 
ਲਗਨ ਗੁਰ ਕੀ ਸੁਖਦਾਈ ॥ ੩੦॥ ਸਮੈਂ ਇਕੰਤ ਪਾਇ ਤਿਸ ਦਾਰਾ । 

ਆਨਿ ਗੁਰੁ ਕੌ ਦਰਸ ਨਿਹਾਰਾਂ ।ਮਮੈਂ ਤੁਮਰੇ ਸਿਖ ਕੀ ਹੋਂ ਤਨਿਯਾ । ਗੁਰੂ 

ਮਹਾਤਮ ਦੀਰਘ ਸੁਨਿਯਾ ॥ ੩੧ ॥ ਮਨ ਬਾਂਛਤਿ ਹੀ ਕੇਤਿਕ ਬਾਰ।ਮਮ 

ਪਿਤ ਪਾਂਯਹੁ ਗੁਰ ਦਰਬਾਰ । ਰਾਂਵਰਿ ਪਿਤ' ਨਿਕਟਿ ਸੋ ਜਾਇ । ਢਿਰੋ- 
ਕਾਲ ਕੇ ਸਿਖ ਸੁਖ ਪਾਇ ॥ ੩੨॥ ਨਹਿ ਸਸੁਰਾਰ 2ਤੇ ਸਿਖ ਗੁਰ ਕੇ । 

ਬਾਰ ਬਾਰ ਗੁਰ ਗੁਨ ਕਹਿ ਕਰਿ ਕੇ । ਆਨਿ ਆਪ ਕੋ ਪਗ ਦਰਸਾਏ । 

ਕਰਹ ਸਿੱਖ ਅਬਿ ਇਹ ਸਮੁੜਾਏ”ਂ!॥ ੩੩ ॥ ਸਨਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਖੁਸ਼ੀ ਬਹ 
ਕਰਿਕੈ । ਦੀਨਸਿ ਬਰ ਬਚ ਮ੍੍ਿਦਲ) ਉਚਾਰਿਕੈ।/ਤੋਹਿ ਬੈਸ ਬਡ ਸਿੱਖੀ 
ਪਾਵੈ।ਵਧਹਿ ਜਗਤ ਮਹਿੰ ਬਹੁ ਬਿਦਤਾਵੈ ॥ ੩੪॥ ਦਸਮ ਰੂਪ ਮੇਰੋ ਜਝਿ 

ਹੋਇ। ਤੁਵ ਪਰਧੌਤ੍ਰੋ ਗੁਰ ਸਿਖ ਜੋਇ । ਲੇ ਆਵਹਿੰਗੇ ਸਦਨ ਮਝਾਹੇ । 

੧ਮੜਕਾ। ”ਦੌੜੇ । ₹ਬੜੇ ਚਿਰਾਂ ਦੇ (ਅਸੀਂ) ਸਿੱਖ ਹੰ (੨ ਆਪ ਦੇ ਦਰੋਂ) ਸੂਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ । 
ਵਾਪਾ:=ਸਮਦਾਏ। 1ਪਾ੩=ਸ੍ਰਿਦੂ 1 



ਸਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੩੧੫੪ ) ਰਾਸਿ 2 । ਅੱਸੂ ੨੫. 

ਸੇਵਾ ਕਰਿ ਹੈ ਸੈ੩ ਸਕਾਰੇ ॥ ੩੫ ॥ ਤਬਿ ਮੈਂ ਤੁਮਰੋ ਬੈਸ ਉਧਾਂਰੋਂ ।ਬਹੁ 
ਬਡਿਆਈ ਦੇਸ਼ ਬਿਥਾਰੋਂਗਸੁਨਿ ਕਰਿ ਰਿਦੇ ਅਨੰਦਤਿ ਹੋਈਨ ਮੋ ਕੀਨਿ 
ਪਗ ਪੰਕਜ ਦੋਈ ॥ ੩੬ ॥ ਕੇਤਿਕ ਦਿਨ ਰਹਿ ਕਰਿ ਗੁਰ ਪਾਂਸ । ਪਤਿ 
ਕੋ ਤਜਿ ਪੁਨ ਗਈ ਅਵਾਸ । ਰਹੜੋ ਜੋਧ/ਗੁਰੁ ਢਿਗ ਨਿਤ ਆਵੈ।ਅਨਿਕ 
ਪ੍ਰਸੈਗਨ ਸੁਨਹਿ ਸੁਨਾਵੇ ॥ ੩੭ ॥ ਪਰਸ਼ਾਰਬ ਸੁਨਿ ਸੁਭਟਨ ਕੈਰੇ । 
€ਮਾਰਜੋ ਲਸ਼ਕਰ ਸ਼ਾਹੁ ਘਨੇਰੇਸਪਤ ਹਜ਼ਾਰ ਸੁਧਾਸਰ ਮਾਰੇਗਏ ਭਗੈਲ 

ਬਚੇ ਰਣ ਹਾਰੇ ॥ ੩੮ ॥ ਦਸ ਅਰੁ ਪੰਚ ਹਜ਼ਾਰ ਬਹੋਰੀਰਿਸ ਕਰਿ ਚਢਿ 
ਆਏ ਹਮ ਓਰੀ । ਤਹਾਂ ਖੇਤ" ਐਸੋ ਕੁਛ ਭਯੋ । ਭਾਜਯੋ ਬਚਯੋ, ਅਰਯੋ 
ਮਰਿ ਗਯੋ” ॥੩੯॥ ਜੋਧਸ਼ਾਹੁ ਸੁਨਿ ਬੀਰ ਬਿਸਾਲਾ। ਕਹੈ “ਜਿ ਮੈਂ ਹੋਵਤਿ 

ਤਿਸ ਕਾਲਾ । ਤੁਮ ਬਲ ਤੇ ਘਮਸਾਨ ਘਨੇਰਾਂ । ਰਚਿ ਸੈਘਰ ਕੋ ਕਰਤਿ 
ਨਿਬੇਰਾ ॥ ੪੦ ॥ ਤੁਮ ਸਮਤਾ ਕੋ ਕਰਹਿ ਨ ਕੋਈ । ਸੇਵਤਿ ਮੈਂ ਜੇਤੋ 
ਬਲ ਹੋਈਮ।ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਚੈਦ ਬਖਾਨਾ । “ਜੋਧਸ਼ਾਹ! ਤੂੰ ਜੋਧ ਮਹਾਨਾ 
॥ ੪੧ ॥ ਹਮਰੋ ਕਾਰ ਪਰਹਿ ਜਬਿ ਆਈ । ਉਚਿਤ ਤੋਹਿ ਕੌ ਹੋਨਿ 

ਸਹਾਈ । ਤੁਰਕ ਸ਼ੱਤ ਹੜਿਬੇ ਕੇ ਜੋਗ । ਰਾਜ ਤੇਜ ਇਨ ਜਭਿ ਛੈ ਹੋਗ 
੪੨॥ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਕੋ ਲੈਂਖਹਿ ਨ ਮੂਕੇ । ਛਿਤ ਛੀਨੋਂ ਕਰਿ ਤੁਰਕਨ ਕੂੜੇ। 
ਸ਼ਨੇ ਸਨੋਂ ਮਮ ਸਿਖ ਹ੍ਰੈਂ ਰਾਜੇ।ਰਚਹਿੰ ਜੰਗ, ਰਿਪ ਬਚਹਿੰ ਜੁ ਭਾਜੇ॥॥੪੩॥ 
ਜੋਧਸ਼ਾਂਹ ਸੁਨਿ ਬਚ ਸਨਮਾਨੇ । “ਰਾਵਰਿ ਕਹਿਬੋਂ ਹੈ ਫਲ ਦਾਨੇ । ਚਹਹੁ 

ਮਸ਼ਕ ਤੇਂ' ਗਰੁੜ ਬਨਾਵਹੁ । ਸੈਲ ਬੜੇ ਕੋ ਗਰਦ ਮਿਲਾਵਹ ॥ ੪੪॥ 

ਜੈਬੁਕ ਕੋ ਕੋਹਰਿ£ ਕਰਿ ਦੈਹੋ । ਬਡ ਮਤੈਗ ਢਿਗ ਕੀਟ? ਹਤੈ ਹੋ । 
ਕਰਹੁ ਬਸਾਵਨ" ਬਸੇ ਉਜਾਰਗੁਕਹਨ ਮਾਤ ਤੇ ਸਰਬ ਸੁਧਾਰਹੁ॥੪੫॥ 

ਇੱਤਕਾਦਿਕ ਨਿਤ ਚਲਹਿ ਪ੍ਰਸੈਗ । ਸੈਨਾ ਸਹਤ ਚਹਤਿ ਬਡ ਜੰਗ । 
ਰਹਤੋ ਗੁਰੂ ਢਿਗ ਡੇਰਾ ਪਾਇ । ਪਰਸ ਪ੍ਰੀਤ ਤੇ ਨਹਿ ਬਿਛੁਰਾਇ ॥ ੪੬ ॥ 
ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੁਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਿਬੇ ਸਪਤਮ ਰਾਸੇ “ਰਾਇ ਜੇਧ' ਪ੍ਰਸੰਗ ਬਰਨ ਨਾਮ ਚ੩ਰ ਇੰਸਤੀ ਅੰਗ ॥ ੨੪ । 

੨੫. [ਬਖਤ ਮੱਲ ਤਾਰਾ ਚੈਂਦ । ਘੋੜੇ] । 
ਦੋਹਰਾ ॥ ਕੋੜਿਕ ਦਿਵਸ ਬਿਤੀਤ ਕੋ ਤਹਾਂ ਸਿਵਰ ਕੋ ਘਾਨਿਗਦੇਸ਼ ਬਿਦੇ- 
ਸ਼ਨ ਸੈਗਤਾਂ ਸੁਨਿ ਇਤ ਪਹੁੰਚਹਿ ਚਾਲਿ੯ ॥ ੧ ॥ ਥੌਪਈ॥ ਅਨ ਗਨ 

੧ਜੁੱਧ। “ਜੇ ਅੜਿਆ ਸੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ।₹ਬਰਾਬਰੀ । “ਨਾਸ਼ ਹੈ ਜਾਏਗਾ / “ਮੱਛਰ ੜੋਂ । 

#ਗਿਦੜ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰ । ਕੀੜੀ ਪਾਸੋਂ । “(ਉੱਜੜੇ ਹੋਏ) ਬਸਾਵਕਾ ਕਰਦੇ' ਹੋ। <ਚੇਲ ਕੇ / 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੁਰਜ । ( ੩੧੫੫ ) ਚਾਸਿ ੭। ਅੰਮੂ ੨੫. 

ਸਿੱਖਨਿ ਕੀ ਬਹੁ ਭੀਰ।ਇਕ ਪਹੌਚਤਿ ਹੈ “ਪਾਇ ਬਹੀਰਏਕ ਬਿਸਰਜਨ 
ਹੋੜਿ ਪਯਾਨੌ । ਚਲਤਿ ਪੰਥ ਗੁਰ ਸੁਜਸੁ ਬਖਾਨੰ' ॥੨॥ ਧਨ ਸਮੁਢਾਇ 
ਚਲਯੋ ਨਿਤ ਆਵੈ । ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਤੁਰੋਗ ਅਨਕ ਅਰਪਾਵੈਂ। ਬਸਤ੍ਰ ਅਜਾਇਬ 
ਆਇ ਅਪੂਰਬ" । ਉੱਤਰ; ਪਸ਼ਚਮ; ਦੱਖਨ, ਪੁਰਬ ॥੩॥ ਸੈਗਤਿ 
ਚਲਿ ਕਾਬਲ ਤੇ ਆਈ। ਜਿਸ ਮਹਿ ਧਨੀ ਮਨੁੂਜ ਸਮੁਦਾਈ । ਤਿਨ 
ਮਹਿੰ ਦੋਇ ਮਸੇਦ ਬਿਲੰਦ । ਨਾਮ ਬਖਤ ਮਲ, ਤਾਰਾ ਚੋਦ॥ ੪ ॥ਪ੍ਰਥਮ 
ਸਿਵਰ ਕਰਿ ਕੌ ਸ਼ੁਭ ਬਾਨ । ਕਰ ਪਦ ਬਦਨ ੫ਖਾਰੇ ਪਾਨ।ਨਿਜ ਨਿਜ 
ਭੇਟ ਲੀਏ ਕਰ ਨੀਕੀ। ਕਗੰਨ ਭਾਵਨਾਂ ਪੁਰਨ ਜੀ ਕੀ ॥ ੫ ॥ ਸਤਿ- 
ਗੁਰ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਚਾਲੇ । ਜਿਸ (ਹਤ ਗਮਨੇ ਪੰਥ ਬਿਸਾਲੇ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ- 
ਗੋਵਿੰਦ ਸਭਾ ਲਗਾਏ । ਜਨੁ ਉਡਗਨ ਮਹਿ ਚੋਦ ਸਹਾਏ ॥ ੬ ॥ ਸਿੱਖ 
ਸੁਰਨਿ ਮਹਿ ਇੰਦ ਸਮਾਨਕੈ ਜਾਦਵ ਮਹਿ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵਾਨਾ । ਚਹੁੰਦਿਬ਼ਿ 
ਕਰਿ ਜੋਰਤਿ ਨਰ ਖਰੇ । ਬੈਦਨ ਹੋਤਿ ਦ੍ਰਸ਼ਟਿ ਜਿਤ ਕਰੈ ॥ ੭ ॥ ਰਿਦੈ 
ਗਯਾਨ ਘਨ ਅੰਤਰਜਾਮੀ । ਵਹਿਰ ਕ੍ਰਿੱਤ ਨਰਪਤਿ ਜਿਮ ਸ਼੍ਰਾਮੈਂ'ਚਮਰ 
ਢਾਰੁ ਢੋਰੰਤਿ ਹੈ' ਖਰੇ । ਅੱਗ ਅਰਦਾਸ ਮੇਵਰੋ ਕਰੇ ॥ ੮ ॥ ਜਿਤ ਦਿਸ਼ਿ 
ਕੀ ਸੈਗਤਿ ਲੋ ਨਾਮ । ਕਰਹਿ ਬਿਲੋਚਨ ਤਿਤ ਅਭਿਰਾਮ । ਇਤਨੇ 
ਮਹਿ ਦੋਨਹੁੰ ਚਲਿ ਆਏ । ਜਿਨ ਕੇ ਬੂਲ ਦੇਹਿ ਦਿ੍ਸ਼ਣਾਏ ॥ ੯ ॥ ਜੋਰਤਿ 
ਹਾਬਨਿ ਆਇ ਅਗਾਰੀ । ਮਨੁਜ ਹਜ਼ਾਰਹੋਂ ਸਿੱਖ ਪਿਛਾਰੀ।ਚਰਨ ਕਮਲ 
ਪਰ ਸਿਚ ਨਿਜ ਧਾਰੇ । ਹਾਬਨਿ ਸਾਬ ੫ਲੋਸਤਿ ੫ਜਾਰੇ ॥ ੧੦ ॥ ਤਿਮ 
ਹੀ ਸਭਿ ਸਗੰਤ ਪਰ ਪਾਇਿਨ” । ਅਪਨੀ ਅਪਨੀ ਅਰੰਪ ਉਪਾਇਨ ।- 
ਸਫਲ ਬਿਲੋਚਨ ਕਰਤਿ ਨਿਹਾਰੇ । ਨਹਿੰ ਤਿ੍ਿਪਤਹਿਂ ਹੋਵਤਿ ਬਲਿਹਾਰੇ। 
॥ ੧੧॥ “ਪੈਨ ਪੈਨ? ਚਹੁੰਦਿਸ਼ਿ ਤੇ ਕਹੇਂ । ਹਲ।ਤ ਪਲਤਿ ਕੇ ਰੱਖੜਕ 
ਅਹੈਂ? । ਜੁਗਲ ਮਸੈਦਨ ਕੇ ਜੁਤਿ ਬੈਸੇ । ਬਿੰਦ ਚਕੋਰ ਚੋਦ ਪਿਖਿ ਜੈਸੇ॥ 
੧੨॥ ਬੁਝੀ ਸੰਤਗੁਰ ਕੁਸ਼ਲ ਬਤਾਈ । ਮਨੈ ਕਾਮਨ' ਸਭਿ ਨੇ ਪਾਈ । 
ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਿ ਮਿਹਰ ਕੀ ਤਿਨ ਪਰ ਡਾਰੰ।ਖੁਸ਼ੀ ਕਰੀਂ ਸੰਗਤਿ ਲਖ ਪਜਾਰੀ॥ 
੧੩॥ ਜਿਨ ਕੋ ਰਿਦੈ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹਿ ਬੋਰਾ । ਬਾਰ ਬਾਰ ਪਿਖਿ ਸਭਿ ਕੀਓਰਾ। 
ਬੂੜਯੋ ਬਹੁਰ ਮਸੈਦਨ ̀ ਸੈਗ । “ਕਹਹੁ ਸਕਲ ਜਸ ਪੰਥ ਪ੍ਰਸੈਗ ॥ ੧੪॥ 
ਰੀ ਵਿ ਿਤ ਤਰਾਹਰਲੀ ਕਿ੍ਆ' ਮਾਮੀ (ਲ੍ਹੀ ਗੁਝੂ) ਜੀ ਦੀ ਗੰਜਆਂ ਵਾਂ ਹੈ। 
<੪ਰਫੀ ਪਈ । 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਖੁਤਾਪ ਸੂਰਜ ।_ (3੧੫੬) ਰਾਸਿ ੭ । ਅੱਸੂ ੨੫. 

ਕੌਨ ਦੇਸ਼ ਕੋ ਚਲਿ ਕਰਿ ਆਏ?।ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੌ ਦਰਸਾਏ? ।ਕਿਥੋਂ 

ਅਪਰ ਹੀ ਮਾਰਗ ਆਏ ?। ਤੁਮ ਤੇ ਸੁਧਿ ਚਾਹਤਿ ਹੈਂ ਪਾਏ!” ॥ ੧੫॥ 

ਸੁਨਤਿ ਬਖਤ ਮਲ ਤਾਰਾ ਚੇਦ।ਦੁੰਦ ਮਸੈਦ ਕਹਤ ਕਰ ਬੈਦਿ ।“ਕ੍ਰਿਪਾ 

ਲਿਧਾਨ ! ਸੁਨੀਜਾਹ ਅਰਜ਼ੀ । ਭਈ ਜਥਾ ਸਕਿ ਸੋਤਾੰਤ ਮਰਜ਼ੀ ॥੧੬॥ 

ਸੂਧੋ ਮਗ ਲਵਪੁਰਿ ਕੌ ਆਏ । ਹਟਤਿ ਚਹਤਿ ਅੰਮ੍ਰਤਸਰ ਜਾਏ” ।ਰਾਵਰ 

ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਬਹੁ ਚਾਹਾ । ਇਸੇ ਹੇਤੁ ਪੂਰਬ ਤੁਮ ਪਾਹ”॥੧੭॥ ਇੱਤਯਾ- 

ਦਿਕ ਪ੍ਰਜੋਗ ਮਗ ਕੇਰਾ । ਸੁਨਿ ਬੋਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਸ ਬੇਰਾ । “ਲਵਪਰਿ 

ਸ਼ਾਹਿਜਹਾਂ ਕੀ ਬਾਤ । ਕਿਮ ਦੇਖੀ ਕਹੀਯਹਿ ਬੱਖਕਾਤ? ॥੧੮॥ਕਿਤਿਕ 
ਬਾਹਿਨੀ ਬਾਹਰ ਪਰੀ? । ਕੇਤਿਕ ਤੀਰ” ਬਿਲੋਕਨ ਕਰੀ ?” । ਜੁਗਲਨ 
ਮਸੈਦ ਕਹਨਿ ਪੁਨ ਲਾਗੇ । “ਜਬਾ ਪਿਖੀ ਸੋ ਕਹਿ ਤੁਮ ਆਗੇ ॥ ੧੯॥ 

ਜਿਸ ਦਿਨ ਹਮ  ਲਵਪੂਰਿ ਮਹਿ ਆਏ । ਡੇਰਾ ਕੀਨਿ ਦੇਖਿ ਸ਼ੁਭ ਬਾਏ' । 

ਤੁਰਕਨ ਤੇ ਹਮ ਤਬਹ੍ਹੋ ਸੁਨੋ ।-ਹੈ ਬਕਰੀਦ ਪ੍ਰਾਂਤ ਕੌ-ਭਨੋਂ ॥ ੨੦॥ 

-ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਨਿਕਸਹਿਗੇ ਬਾਹਗਕਰਹਿ ਨਿਵਾਜ” ਸਭਿਨਿ ਮਹਿ ਜ਼ਾਹਗ 

ਬ੍ਰਿੰਦ ਗ੍ਰਾਮ ਕੇ ਨਰ ਸਮੁਦਾਏ । ਸ਼ਾਹੁ ਬਿਲੌਕਨ ਕੇ ਹਿਤ ਆਏ-॥ ੨੧॥ 

ਤਬਿ ਸੁਨਿਕੈ ਸੈਗੜਿ ਕਹਿ ਬਾਤ।-ਨਿਕਸਤਿ ਸ਼ਾਹੁ ਨਿਹਾਰਹ ਪ੍ਰਾਤਿ-। 

ਪੁਰਿ ਮਹਿ ਬਸ ਕਰਿ ਨਿਸਾਂ ਬਿਤਾਈ । ਜਾਂਗੇ ਸਗਲ ਭੋਰ ਹੁਇ ਆਈ॥ 

੨੨॥ ਸਮਾਂ ਭਯੋ ਨਿਕਸਨਿ ਕੋ ਸ਼ਾਂਹੂ। ਲੋਕ ਹਜ਼ਾਰਹੁ ਮਿਲੋ ਉਮਾਹੂ । 

ਸੁੰਦਰ ਤੁੰਗ ਮਤੋਗ” ਸੈਗਾਰੇ। ਕੌਚਨ ਜਰਤਿ ਸ੍ਰਿੰਖਲਾ" ਭਾਰੇ ॥ ੨੩॥ 

ਬਾਲਰ ਜ਼ਰੀ ਝੂਲ ਝਮਕੰਤ।ਹੌਦਾ ਅੰਬਾਰੀ ਦ ਮਕੌਤੇ।ਗਜ ਗਾਹਿਨ“ਜਿਨ 

ਕੇ ਲਟਕੌਤ।ਰਸ਼ਮ ਕੀ ਡਹੈ' ਦੁਤਿਵੈਤੀ॥੨੪॥ਗਿਨਤੀ ਕੁਛ ਨ ਚਮੁੰ ਕੀ 

ਆਈ । ਇਤ ਉਤ ਤੇ ਬਹੁਤ ਉਮਡਾਈ । ਬਹੁਰ ਸ਼ਾਹੁ ਕੇ ਕੋਤਲ ਆਏ। 

ਰੇਸ਼ਮ ਜ਼ਰੀ ਡੌਰ ਡੁਰਿਆਏ” ॥ ੨੫ ॥ ਜ਼ੀਨ _ਅਨੋਕ ਭਾਂਤਿ ਕੋਂ ਸੋਹੈ' । 

ਰਤਨ ਖਚਤਿ ਢਮਕਤਿ ਮਨ ਮੋਹੈਂ । ਚਾਂਮੀਕਰ ਕੋ ਚਮਕਤਿ ਚਾਰੂ । 

ਬਲੀ ਚਪਲ ਤਨ ਪੀਨ ਉਦਾਰੂ ॥ ੨੬॥ ਥਈ ਬਈ ਕਰਿ ਨਚਿ ਬਲ" 

“ਮੁੜਦਿਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੱ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਣਾ । =ਪਾਸ। ਵਾਦ ਨਿਮਾਜ਼ ਪੜ੍ੋਗਾ। “ਉੱਚੇ 

ਹਾਬ) । “ਮੈਗਲ । #ਅਰਥ ਲਈ ਦੇਖੇ ਰਾਸ ੬ ਅੰਸੂ ੩੯ ਅੰਕ _੩੫ ਵਿਚ ਆਏ ਪਦ 

“ਗਜੈਗਾਹ” ਦਾ ਪ੍ਰਯਾਯ । “ਰੇਸ਼ਮ ਤੇ ਜ਼ਰੀ ਦੀਆੰ ਬਾਗ ਤੋਰਾਂ ਨਾਲ ਲਿਜਾਏ ਜ ਰਹੇ ਸਨ । 

[ਹਿੰਦੀ, ਭੋਰਿ ਜਾਨਾ]। ਦਠੁਮਕ ਨੁਮਕ ਕੇ ਨਚਦੇ ਜ਼ਿਮੀਂ ਤੇ ਚਲਦੇ ਸਨ ! 



ਰੀ ਹੂਰ ਪੂਤਾਂਪ ਸੁਠਜ । ( ੩੧੫੭) ਗਾਸਿ ੭। ਅਸ ੨੫. 

ਚਾਲਤਿ। ਅਧਿਕ ਉਤਾਇਲ ਲੇ ਪਗ ਡਾਲਤਿ । ਨਿਕਸਜੋ ਸ਼ਾਹੁਜਹਾਂ 
ਤਬਿ ਬਾਹਿਰ । ਸਭਿਨ ਬਿਲੋਕਯੋ ਮਗ ਮਹਿ ਜ਼ਾਹਿਰ ॥ ੨੭ ॥ ਦੋਇ 
ਤਰੋਗ ਚਲਤਿ ਕੇ ਆਗੇ। ਜਿਨ ਕੇ ਸਾਬ ਮਹਾਂ ਅਣਰਾਗੇ'ਨਿਜ ਆਂਖਨਿ 
ਕੇ ਆਗੇ ਰਾਖਹਿ । ਮਗ ਮਹਿ ਬਿਛੁਰਨ ਨਹਿ ਅਭਿਲਾਖਹਿ ॥੨੮॥ ਤਹਾਂ 
ਲੋਕ ਹਮ ਪੁਛੇ ਜਬੈ । ਭਾਖੇ ਗੁਨ ਅਰੁ ਕੀਮਤ ਸਬੈ । ਮਨਹੁੰ ਕਾਮ 
ਕਾਰੀਗਰ ਹੋਇ” । ਘਰੀ” ਸੁ ਮੂਰਤਿ ਸਦਰ ਦੋਇ ॥੨੯॥ਹਮਰੀ ਮਤਿ ਮੈਂ 
ਤਬਿ ਇਮ ਆਵੈ । ਪਿਖਹਿ ਇੰਦ ਤੌ ਚਿਤ ਬਿਰਮਾਵੈ।ਤਿਨ ਕੇ ਗੁਨ ਕਿਛੁ 
ਗਿਨੋ ਨ ਜਾਈ । ਸੁਨੇ ਕਹਿਝ ਨਰ, ਹਯ ਦਰਿਆਈ” ॥ ੩੦ ॥ ਇਕ 
ਗੁਲਬਾਗ; ਦਤਿਯ ਦਿਲਬਾਗ । ਸੁਨੋ ਨਾਮ ਉਪਜਹਿ ਅਨੁਰਾਗ“ । ਭਰੇ 
ਨਦੀ ਨਦ ਹੋਵਤਿ ਪਾਰ । ਨਹਿੰ ਭੀਗਨਿ ਦੇ' ਜਲ ਅਸੁਵਾਰ॥ ੩੧॥ 
ਛਿਤ ਪਰ ਚਰਣ ਰਖਹਿੰ ਕੈ ਨਾਂਹੀ । ਲਖੇ ਨ ਪਰਹਿੰ# ਚਲਤਿ ਮਗ 
ਮਾਂਹੀ। ਘਨੀ ਆਰਜ' ਹਮਹੁੰ ਬਿਤਾਈ । ਅਸ ਅਸ? ੫ਿਖ ਨਹੀਂ ਕਿਸ 
ਥਾਈ' ॥ ੩੨॥ ਪਿਖਿ ਸੈਗਤਿ ਆਨੌਦਤਿ ਹੋਈ । ਕਹਜਯੋ-ਗੁਰੂ ਢਿਗ 
ਚਹੀਅਤਿ ਦੋਈ । ਜਿਨ ਕੇ ਚਿਤ ਮਹਿਂ ਸ਼ੌਕ ਬਿਸਾਲਾ । ਚਵਹਿਂ; ਕਰਹਿੰ 
ਰਣ ਰਿਪੁਨਿ ਕਰਾਲ! ॥ ੩੩ ॥ ਤੁਰਕੇਸ਼ੁਰ ਢਿਗ ਹੈ ਤੋ ਸਹੀ । ਲਰਨ 
ਅਰੁਢਨ ਜਾਨਹਿ ਨਹੀਂ । ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਕੌ ਡੀਲ ਬਡੇਰੋਂ । ਹੋਹਿ ਅਰੂਢਨ 
ਸ਼ੁਭਹਿੰ ਘਠੇਰੋ ॥ ੩੪ ॥ ਚਢਿ ਸੈਗਤਿ ਕੋ ਦਰਸ਼ਨ ਦੈਹੈਂ । ਸਭਿ ਸਿੱਖਨਿ 
ਆਨੰਦ ਉਪਜੈਹੈਂ-।ਹਮ ਸੁਨਿ ਕੈ ਸਭਿ ਕੇ ਸੈਗ ਕਹੀ ੍ਚਹੈਂ ਜਿ ਗੁਰੂ 
ਕਠਨ ਕੁਛ ਨਹੀਂ -॥ ੩੫॥ ਨਿਸ਼ਚੇ ਉਚਿਤ ਤੁਮਾਰੇ ਅਹੈਂ।ਸਿਖ ਸੈਗਤਿ 
ਸਗਰੇ ਹੀ ਕਹੈਂ । ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਜੀ ! ਜਬਿ ਦੇਖਹੁ ਤਿਨਕੋ । ਲਖਹੁ ਤਬਹਿ 
ਸੁਖ ਹੁਇ ਜਿਮ ਮਨ ਕੋ”॥ ੩੬॥ ਇਿੱਤਕਾਦਿਕ ਗੁਨ ਕਹਿ ਸਮੁਦਾਏ । 
ਜਜੋਂ ਕਯੋਂ ਕਰਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਬਿਰਮਾਏ'। ਇਮ ਪ੍ਰਸੇਗ ਕਰਿ ਸਰਬ ਸੁਨਾਯੋ । 
ਸੰਗਤਿ ਸਿਵਰ ਕਿਤਿਕ ਦਿਨ ਛਾਯੋ ॥ ੩੭॥ ਜਬਿ ਗੁਰ ਢਿਗ ਬੈਠਤਿ ਹੈੱ 
ਜਾਇ। ਜੁਗਮ ਤ੍ਰੋਗ ਪ੍ਰਸੈਗ ਚਲਾਇੰ । “ਤਿਨ ਸਮਾਨ ਜਗ ਮਹਿ ਕਿਤ 
ਨਾਂਹੀ । ਵਿਰੀਅਹਿ ਦੇਸ਼ ਬਿਦੇਸ਼ ਜਿ ਮਾਂਹ ॥ ੩੮ ॥ ਉਚਿਤ ਆਪ ਕੇ 

ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ (ਸ਼ਾਹ ਦਾ) । "ਮਾਨੋ ਕਾਮਦੇਵ ਨੇ ਕਾਰੀਗਰ ਬਣਕੇ । ਘੜੀਆਂ ਹਨ 
$ਦਰਿਆਈ ਘੋੜੇ। “ਨਾਉਂ ਸੁਣਨ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਪਿਆਰ ਫੁੱਟ ਪੈਂਦਾ ਹੈ । “ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਦੰਦ 
?ਜੇਲੇ ਘੋੜੇ । ਦਮੋਹਤ ਕਰ ਲਏ । 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੩੧੫੮) ਫਾਸਿ ?। ਲੱਸੂ ੨੬. 
ਸਭਿ ਹੂੰ ਜਾਨੋ । ਚਪਲ ਚਲਾਕ ਚਾਰੁ ਪਹਿਚਾਨੇ'। ਇਮ ਕਹਿ ਕਰਿ ਗੁਰੁ 
ਨਿਕਟਿ ਸੁਨਾਵੈਂ ।-ਅਹੇਂ ਜਬਾਰਬ-ਸੁਨਿ ਹੁਲਸਾਵੈਂ ॥ ੩੯॥ ਕੇਤਿਕ 
ਦਿਨ ਗੁਰ ਨਿ ਕਟਿ ਗੁਜ਼ਾਰੇਚਲਨਿ ਸਦਨ ਕੌ ਉਮਗੇ ਸਾਰੇ । ਜਥਾਜੋਗ 
ਸਿਰੁਖਾਉਨਿ ਦੀਨਿ । ਸੈਗੜਿ ਸਗਲ ਬਿਸਰਜਨ ਕੀਨਿ ॥ ੪੦ ॥ ਮਨੋ 
ਕਾਮਨਾ ਪਾਇ ਪਯਾਨੇ । ਮਾਰਗ ਮਹਿ ਗੁਰ ਸੁਜਸ ਬਖਾਨੇ । ਬਾਪੀ ਮੱਜੇ 
ਗੋਇੰਦਵਾਲ । ਦਰਸ ਖਡੂਰ ਸੁ ਪੁੰਨ ਬਿਸਾਲ ॥ ੪੧॥ ਜਾਇ ਤਰਨ 
ਤਾਰਨ ਇਸ਼ਨਾਨੇ।ਬਹੁਰ ਸੁਧਾਸਰ ਮੱਜਨ ਠਾਨੇ।ਜਥ ਸ਼ਕਤਿ ਅਰਦਾਸ 
ਕਰਾਇ।ਕਿਤਿਕ ਦਿਵਸ ਗੰਹ ਕਰ ਹਰਖਾਇ॥ ੪੨॥ ਕਾਬਲ ਕੌ 
ਸੈਗਤਿ ਪੁਨ ਗਈ । ਮਨੋ ਕਾਮਨਾ ਪੂਰਨ ਭਈ । ਦੇਸ਼ ਬਿਦੇਸ਼ਨ ਗੁਰ ਕੀ 
ਕੀਰਤਿ । ਜਿਮ ਦੇਖੀ ਕੀਨੀ ਬਿਸਤੀਰਤਿ ॥੪੩॥ ੪੪ % ੩੩ <੩੫ ਮੁਕ ਥੋੜ 
ਸਪਤਮ ਰਾਸੇ “ਕਾਬਲ ਸੰਗਤ' ਪ੍ਰਸੈਗ ਬਰਨਨੇ ਨਾਮ ਪੰਚ ਬਿੰਸਤੀ ਅੰਸੂ ॥ ੨੫ । 

੨੬. [ਦਰਿਆਈ ਘੋੜੇ] । 
ਦੇਹਰਾ ॥ ਸੁਨਿ ਸਤਿਗੁਰ ਚਿਤ ਚੌਂਪ ਕਰਿ ਹਯ ਚਾਹਤਿ ਜਿਮ ਆਇ" । 
ਰਿਦੇ ਬਿਚਾਰਤਿ ਭੇ ਬਹੁਤ-!ਕਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੌ ਲਯਾਇ $॥ ੧ ॥ ਪਈ ॥ 
ਧਨ ਖਰਚਹਿ ਜੇਤੋ ਮਨ ਭਾਵਤਿ । ਮੋਲ ਦਿਏ ਸੋ ਹਾਥ ਨ ਆਂਵਤਿ । 
ਸ਼ਾਂਹਜਹਾਂ ਕੇ ਕਮੀ ਨ ਕਾਈ।ਲੋਹਿੰ ਤੁਰੇਗ ਸੁਕਵਨ ਉਪਾਈ”ਂ॥੨॥ਅਤਿ 
ਪ੍ਰਿਯ ਸ਼ਾਹੁ ਰਖਹਿ ਤਕਰਾਈ।ਲਾਖਹੁੰ ਭਟ ਨਿਤ ਰਹਤਿ ਸਹਾਈ।ਜੇਕਰਿ 
ਲਰਹਿ ਹਾਥ ਨਹਿ ਆਵਤਿ । ਮਹਾਂ ਦੁਰਗ ਮਹਿ ਤਿਨਹਿ ਰਖਾਵਤਿ- 
॥੩॥ਸਭਾ ਬਿਖੈ ਗੁਰ ਬਾਤ ਚਲਾਈ।ਹਯਨਿ ਪ੍ਰਸੈਸ਼ਾ ਅਧਿਕ ਸੁਨਾਈ।(ਕਿਮ 
ਦੇਖਨਿ ਮੈਂ ਆਇ ਹਮਾਰੇ ?। ਸੁਮਤਿਵੈਤ ਸਭਿ ਕਰਹੁ ਬਿਚਾਰੇ ਊ? ॥੪॥ 
ਢਿਤਵਹਿੰ ਜਤਨ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰੀ।ਤਬਿ ਇਕ ਸਿਖ ਨੇ ਗਿਰਾ ਉਚਾਰੀ । 
“ਮਹਾਂਰਾਜ ! ਤੁਮ ਸੁਮਤਿ ਨਿਧਾਨੋ । ਅੱਗ ਆਪ ਕੇ ਕੌਨ ਬਖਾਨੇ ॥ 
੫॥ ਤਉ ਦੇਖੀਯਹਿ ਭਲੇ ਬਿਚਾਰਿ । ਹੋਇਨ ਬਿਨ ਬਿਧੀਏ ਨਿਰਧਾਰ । 
ਤੁਮ ਸਹਾਇਤਾ ਪਾਇ ਸੁ ਲਯਾਵਹਿ । ਅਪਰ ਉਪਾਇ ਨਹੀਂ ਕਿਮ 
ਆਵਹਿ ॥ ੬॥ ਜਿਸ ਬਿਧਿ ਕੀ ਬੁਧਿ ਇਸ ਮਹਿ ਅਹੈ । ਸਕਲ ਜਗਤ 
ਨਰ ਦੁਸਕਰ ਲਹੈ' । ਜਿਮ ਤਿਨ ਹਯਨਿ ਸਮਾਨ ਨ ਹੋਈ । ਤਿਮ ਲਯਾ- 
ਵਨਿ ਇਸ ਸਮ ਨਹਿ ਕੋਈ॥ ੭॥ ਤੁਮ ਸਮ ਨਹੀ` ਸਹਾਇਕ ਦੂਵਾਂ । 
”ਚਾਹੇਂਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਘੋੜੇ ਆ ਜਾਣ । #ਹੋਰ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਇਹ ਘੋੜੇ 
ਸਤਗੁਰ ਲਈ ਆਏ ਹੇਏ “ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਖੋਹ ਲੂਏ” ਦਸੇ ਹਨ । 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਖ ਸੂਰਜ । ( ੩੧੫੯) ਰਾਸਿ ੭ । ਅੰਸੂ ੨੬ 

ਤੀਨਹੁਂ ਮੇਲ ਏਕ ਸਮ ਹੁਵਾਂ । ਜੇ ਕਰਿ ਲਯਾਵਹਿ ਹਯ ਬਲ ਭਾਰੀ । 
ਅਚਰਜ ਬਿਥਰਹਿ ਜਗਤ ਮਝਾਰੀ? ॥ ੮ ॥ ਸਨਿ ਗੁਰੁ ਬਿਧੀਏ ਓਰ 
ਨਿਹਾਰਾਂ । “ਹਯ ਗੁਨ ਸੁਨਿ ਮਨ ਹਰਜੋ ਹਮਾਰਾ।ਜਯੋ' ਕਯੋਂ ਕਰਹ ਦਿਖਾ- 
ਵਨ ਸੋਈਂ। ਤੁਵ ਸਮਾਨ ਦੂਸਰ ਨਾਹਿ ਕੋਈ ॥ ੯ ॥ ਇਹੁ ਕਾਰਜ ਤੁਝ 

ਤੱਮਹਿਮਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰ੍ਰੰਥ ਵਿਚ ਇਨਾਂ ਦੋਨਾ ਸ਼ਾਹੀ ਮਲਕੀਅਤ ਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ 
ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ; ਸਾਬੀ ੧੫੪ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਬਲ ਦੀ 
ਮੈਗਤ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲਈ ਇਰਾਕੀ ਘੋੜਾ ਆੰਦਾ ਸੀ ਜਿਸਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ 
ਨੇ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹ ਲਿਆ । ਸਤਿਗੁਟੂ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਇੰਜ ਸ਼ੀਨਾ- 
ਜ਼ੋਰੀ ਤੇ ਅਨਿਆਇ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲੀ ਤਦ ਆਪ ਨੇ ਬਿਧੀਏ ਨੂੰ ਭੇਜਕੇ ਅਪਨਾ ਘੋੜਾ ਮੰਗਾ 
ਲਿਆਂ । ਵਾਰਤਕ ਮਹਿਮਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿਚ ਬੀ! ਇਹੋ ਸਾਖੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਵਿਲਾਇਤ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ 

ਇਕ ਇਰਾਕੀ ਘੋੜਾ ਵੱਡੇ ਜਤਨ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਆਂਦਾ; ਰਾਹ /ਵੱਚ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਲੋਕਾਂ 
ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਪਾਸੋਂ ਘੋੜਾ ਛੀਨ ਲੀਤ; ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਸ ਆ 
ਫਰਿਆਦ ਕੀਤੀ; ਤਾੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਘੇਲਿਆ । ਬਿਧੀਂ ਚੇਦ ਚਾਬਕ ਸੁਵਾਰ ਬਣਕੇ 
ਨਕਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਮਾਂ ਪਾਕੇ ਘੋੜਾ ਲੈ ਆਇਆਂ । ਇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਘੋੜੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਤੇ 
ਉਹ ਯੋੜਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਲਿਆਏ ਸਨ; ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋੱ' ਜਬਰੀ ਖੋਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਬਿਧੀ 
ਚੈਦ ਨੇ ਓਸ ਜਬਰੀ ਨੂੰ ਲੱਤ ਮਾਰ ਕੇ ਘੋੜਾ ਲੇ ਆਂਦਾ । ਦਬਿਸਤਾਨ ਮਜ਼ਾਹਬ (ਵਾਰਸੀ) ਵਿਚ 
ਇਨ੍ਹਾਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆਂ । 

ਇਤਿਹਾਸ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ; ਤਵਾਰੀਖ ਖਾਲਸਾ (ਹਿੰਦੀ) ਤੇ ਤਵਾ: ਸ: ਖਜ਼ਾਨ ਗਿੰਘ ਵਿਚ 
ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਸਿੱਖ ਸੁਦਾਗਰ ਕਾਬਲੋ' ਦੇ ਘੋੜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਸੰਤੇ ਲਿਆਇਆ ਜੇ 
ਲਾਰੌਰ ਦੇ ਸੂਝੇ ਨੇ ਜਬਰਨ ਯਹ ਲਏ । ਮੈਕਾਲਫ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਖਤਮਲ ਤਾਰਾ ਚੇਦ ਦੇ 
ਮਬੈਂਦੀਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਬਲ ਦੀ ਮੈਗਤ ਆਂ ਰਹੀ ਸੀ; ਸੈਗਤ ਪਾਸ ਦੇ ਘੋੜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਨ, 
ਜੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਕਾਰ਼ਦਾਰਾਂ ਨੇ ਜਬਰਨ ਖੋਹ ਲਏ ਸਨ । ਇਹੇ ਖੁੱਸੇ ਘੋੜੇ ਬਿਧੀ ਚੋਦ ਨੇ ਆਂਦੇ ਦੱਸੇ 
ਹਨ । “ਅਨਿਆਇ ਨੂੰ ਤੇੜਨ ਦੀ! ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਰੀਤੀ ਤਾਂ ਛੇਵੇਂ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅਰੈਭ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ 
ਬਿਨ ਹਕ ਆਪ ਕਦੇ ਕਿਨੇ ਸ਼ੋ ਦੇ ਰਵਾਦਾਰ ਨਹੀਂ' ਹੈਦੇ ਸੇ। ਜਾਪਦ' ਹੈ ਕਿ ਕਵਿ ਜੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰੋਂ 
ਮਹਿਮਾਂ ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਇਹ ਗਲ ਕਿ ਓਹ ਘੋੜਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕਾਬਲ ਦੀ ਸੈਗਤ ਲਿਆਈ ਸੀਂ ਤੇ 
ਹਾਕਮਾਂ ਨੋ ਜਬਰੀ ਖੋਹ ਲਿਆਂ ਸੀ, ਉੱਕ ਗਈ ਹੈ;ਯਾ ਘੋੜੇ ਦੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਪੂਮੰਗ ਦਾ ਪੇਤ੍ਰਾ 
ੜੇ ਵਿਚ ਹੇਠ ਉੱਤੇ ਹੈ ਕੋ ਰਹਿ ਗਿਆ; ਯਾ ਕਿਵੇਂ ਕੁਛ ਹਸਤਾਖੋਪ ਹੋ ਗਿਆ; ਕਿਉਂਕਿ 
ਕਾਬਲ ਦੀ ਮੈਗਤ ਦ। ਆਉਣਾ, ਘੋੜੇ ਦੀ ਮਹਿਮਾਂ ਕਹਿਣੀ ਆਪ ਬੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ। ਇਸਤੋਂ ਪਤਾ 

(ਬਾਕੀ ਟੂਕ ੯੩ ਅਗਲੇ ਪੈਨੇ ਦੇ ਹੋਨ.2੬ਡਾ 



ਈ ਗੁਰ ਪੁਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੩੧੬੦) ਰਾਸਿ ੭ । ਅੰਨ ੨੬. 

ਤੇ ਬਨਿ ਆਵੈ । ਬਿਧੀਚੈਦ ਕਰ ਜੋਰਿ ਅਲਾਵੈ । “ਕਾਰਜ ਕਠਨ ਜਬਾਂ 
ਤੁਮ ਜਾਨਹੁ । ਸਿਧ ਹਇ ਰਾਵਰ ਤੇ ਸਭਿ ਮਾਨਹੁ ॥ ੧੦॥ ਸੈਂ ਝ ਬਨਿ 
ਹੋਂ ਏਕ ਬਹਾਨਾ। ਕਰਹੁ ਕਾਜ ਤਮ ਆਂਪ ਸੁਜਾਨ”? । ਸਨਿ ਪ੍ਰਸੈਨ ̀ ਸ੍ਰੀ 
ਸਭਿਗਾਰ ਹੋਏ । 'ਬਿਧੀਆਂ ! ਤੁਵ ਮਾਨਿੰਦ ਨ ਕੋਏ॥ ੧੧ ॥ ਰਾਮਚੇਦ 
ਜਿਮ ਲੈਕ ਪਠਾਵਨ । ਸਭਿ ਕਪਿ ਮਹਹੋਂ ਖੋਜਯੋ ਮਨ ਪਾਂਵਨ । ਹਨੂ ਮਾਨ 
ਬਡ ਸੁਮਤਿ ਪ੍ਰਬੀਨਾ । ਜਾਇ ਤਹਾਂ ਸਭਿ ਕਾਰਜ ਕੀਨਾ ॥ ੧੨॥ 
ਤਸਕਚ ਸਮ ਸਭਿ ਲੋਕ ਨਿਹਾਰੀ । ਪਿਖਿ ਸੀਤਾ, ਹਤਿ ਰਾਂਖਸ਼ ਭਾਰੀ'। 
ਆਗ ਲਗਾਇ ਸਿੰਧ ਉਲੰਘਾਵਾ।ਤਿਮ ਹੀ ਅਬਿ ਕਾਰਜ ਬਨਿ ਆਵਾ॥੧੩॥ 
ਅਬਿਲੌ ਜਸ ਜਗ ਮਹਿ ਹਨਮਾਨ।ਕਾਜ ਕਠਨ ਤਿਮ ਬਨਹਿ ਸਮਾਨ'। 
ਅਪਨਿ ਪ੍ਰਸ਼ੈਸ਼ਾ ਸੁਨੀ ਬਿਸਾਲਾ । ਬਿਧੀ ਚੋਦ ਬੋਲਯੋ ਤਿਸ ਕਾਲਾਂ ॥੧੪॥ 
“ਸਹੀ ਗੁਰੁ ] ਤਮ ਸਹਾਇ ਜੇ ਪਾਉ' । ਕਹਾਂ ਸ਼ਾਹੁ,ਅਸੁ ਰਵਿ ਕੇ ਲਯਾਉਂ”। 
ਸੁਨੇ ਬਰੁਨ ਵਿਗ ਸੁੰਦਰ ਘੋਰੇ। ਤਹਿੰ ਤੇ ਲਕਾਇ ਸਕੋਂ' ਤੁਮ ਜੋਰੇ” ॥ 
੧੫॥ ਰਾਵਰ ਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪਾਇ।ਕੋ ਅਸ ਕਾਜ ਜੇ ਨ ਬਨਿ 

"ਡਾਰੀ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਛੇ ਸੀਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ । “ਸੁਰਜ ਦੇ ਘੋੜੇ ਲੇ ਆਵਾਂ । “ਸੁਣੀਦੇ ਹਨ 
ਕਿ ਵਰੂਣ ਪਾਸ ਵੀ ਸੁਹਣੇ ਘੋੜੇ ਹਨ । “ਆਪ ਜੀ ਦੇ ( ਬਖਸ਼ੇ ) ਜੋਰ ਨਾਲ । 
“ਗੰ [ਪਿਛਲੇ 07 ਦੀ ਬਾਕੀ ਟੂਕ] 

ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਰਣ ਮਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਇੱਨੀ ਮਹਿਮਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਹ ਲੋੜ ਸੀ ? ਫਿਰ ਦੇਖੇ 
ਅੰਸ਼ ੩੨੦ ਔੰਕ ੩੬ ਵਿਚ ਬਿਧੀ ਚੋਦ ਗੁਰ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹੈ; “ਅਪਨੀ ਵਸਤ ਆਪ 
ਅਨਵਾਈ; ਯਾਨੋ ਘੋੜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੀ ਸਨ । ਫਿਰ ਸੇ ਸੇਚੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਘੋੜੇ ਦੀ ਕੀਹ ੫ਟੜ 
ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਦੰਗੇ ਤੋਂ ਚੋਗੇ ਘੋੜੇ ਸਨ, ਤੇ ਆ ਸਕਦੇ ਸਨ । ਸੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ 
ਸਮਝਕੇ ਐਂਗੇ ਟੁਰਨਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘੋੜ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਲਈ ਆਇਆਂ ਸੀ, ਸੈਗਤ 
ਲਿਆਈ ਸੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਖੋਂਸ ਲੇਣਾ ਅਨੀਤੀ ਸੀ । ਉਸ ਅਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰ 
ਦੇਣਾ ਤੇ ਸੈਗਤ ਦੀ ਸੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰੋਂ ਬੀ ਮੰਗਾ ਲੈਣੀ, ਇਕ ਨਿਰਭੈਤਾ ਸਿਖਾਲਣ ਦਾ 
ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਸੀ । ਮਿਸਾਲ ਲਈ ਦੇਏ ਕਿ ਜੋਗ ਵਿਚ ਗਾਨੇ ਲਸ਼ਕਰ ਦਾ ਸਾਮਾਨ; ਹਥਿਆਰ; 
ਦੋਲਤ, ਪੌਂੜੇ ਲੈ ਲੈਨੇ ਹਰ ਕੌਮ ਨੇ ਰਵਾ ਸਮਝੇ ਹਨ, ਪਰ ਗੁਰੁ ਹਰਿਗੌਸ਼ਿੰਦ ਜੀ ਨੇ ਮਾਲਵੇ 

`ਵਿਚ ਹੋਏ ਜੇਗ ਵਿਚ ਹਾਰੇ ਵੇਰੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸੇ ਨੂੰ ਲੋਣੋ” ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੰਤਾ ਸੀ (ਦੇਖੋ ਇਸੇ 
ਰਾਸਿ ਦਾ ਅੰਸੂ ੫ਜ ਸੌਕ ੧੪ ਅਤੇ ਔਕ ੨੮) । ਇਹ ਕਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 
ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਢਾ ਇਕ ਘੋੜ ਯਾ ਦੇ ਘੋੜੇ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ । 



ਸਰ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੩੧੬੧) ਰਾਸਿ ੭ । ਲਹੂ ੨੬, 
ਜਾਇ” । ਸਨਿ ਬਿਧੀਏ ਤੇ ਭਏ ਪਸੋਲ। “ਹਨੁਮਤ ਸਮ ਤੁਮ; ਮ, ਕੌ ਨ 

“॥੧੬॥ ਕਲੀਕਾਲ ਕੌ ਜੈਸੋ ਸਮੇ'। ਤੈਸੋ ਕਰਨ ਬਨਤਿ ਹੈ ਤੁਮੈਂ/ਸੋਂ 
ਤੁਰੇਗ ਕੌ ਲੇ ਕਰਿ ਆਵਹਅਦਚਲ ਸਜਸ ਜਗ ਸ਼ੁਭ ਗਤਿ ਪਵ2॥੧੭॥ 
ਪੀਛੇ ਰੰਥਨ ਮੈਂ ਤੁਵ ਗਾਥਾ । ਪਠਹਿੰ ਸੁਨਹਿਂ ਹੁਇ ਅਚਰਜ_ਮਾਂਬਾ । 
ਪੁੰਨਕਾਤਮ” ਤੇਰੋ ਜਸੁ ਕਰੈ' “ਇਹ ਕਾਰਜ ਤੁਮ ਬਿਨ ਨਹਿ ਸਰੈ1।੧੮॥ 
ਬਹੁ ਅਭਿਲਾਖਾ ਗੁਰ ਕੀ ਜਾਨਿ । ਬਿਧੀਚੈਦ ਹ੍ਰੇ ਕੋ ਸਵਧਾਨ ।-ਪ੍ਰਾਪਤ 
ਹੋਤਿ ਅਧਿਕ ਬਡਿਆਈ-/ਭਯੋ ਤਯਾਰ ਨਹਿ ਬਿਲਖ਼ ਲਗਾਈ ॥ ੧੯॥ 
ਸਨਮੁਖ ਥਰੋ ਹੋਇ ਮਤਿ ਧਾਮੂ” । ਸਰਬ ਗੁਰਨ ਕੇ ਲੇ ਕਰਿ ਨਾਮੁਹਾਬ 
ਜੋਰਿ ਕੀਨੀ ਅਰਦਾਸ । “ਸੰਗ ਸੈਗ ਨਿਤ ਕ੍ਰਿਪਾ ਅਵਾਸ ॥ ੨੦ ॥ ਬਾਣ 
ਘਾਟ ਮੰਹੇ ਬਨਹੁ ਸਹਾਈ? । ਗੁਰ ਆਗੇ ਤਬਿ ਗ੍ਰੀਵ ਨਿਵਾਈ । ਚਰਨ 
ਕਮਲ ਪ੍ਰਿਯ ਪਰਸਨ ਕਹੇ।ਸਭਿ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਲੀਨਿ ਬਲ ਧਰੇ॥ ੨੧ ।ਉਰ 
ਸਹਿ ਗੁਰ ਬਸਾਇ ਕਰਿ ਚਾਲਾ । ਲਵਪੁਰਿ ਕੌ ਸਨਮੁਖ ਤਿਸ ਕਾਲਾਂ । 
ਰਿਦੇ ਬਿਚਾਟਤਿ ਹਰਖਭਿ ਜਾਤੋ ।-ਸਭਿ ਤੇ ਅਧਿਕ ਮੋਹਿ ਗੂਰੁ ਜਾਂਤੋ”॥ 
੨੨॥ ਕਰਯੋ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਸਭਾ ਸਮਾਜ" 1 ਕਨੋ ਨ ਕਰੋਂ ਸੋਂ ਦੁਸ਼ਤਰ 
ਕਾਜ-। ਤੀਨ ਦਿਵਸ ਮਹਿੰ ਪਹੋਚਯੇ ਜਾਈ । ਪੁਰ ਦਰ ਢਿਗ ਅਰਦਾਸ 
ਅਲਾਈ ॥੨੩॥ ਸਰਬ ਗੁਰਨਿ ਕੌ ਸੈਦਨ ਕਰੀ।ਤਤਛਿਨ ਕਿੋ ਪਰਟੇਸ਼ਨ 
ਪੁਰੀ । ਕਰਤਿ ਬਿਚਾਰਨ ਅਨਿਕ ਉਪਾਈ।-ਕਿਮ ਤੁਹੈਗ ਢਿਹ । ਪਹੁੰਚਾਂ 
ਜਾਈ ॥ ੨੪ ॥ ਦਿਯੋ ਜਾਇ ਨਹਿ ਸਨ੍ਹਿ ਕਦਾਈ । ਗਾਝੀ ਕੈਂਧ 
ਰਹਿਤ ਚੁਕਸਾਈ।ਨਹਿ ਓਪਰੋ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ਨ ਪਾਵੈ? । ਖੋਰ ਅਨਿਕ ਪਟ ਨਰ 
ਬਿਰਤਾਵੈਂ ॥ ੨੫ ॥ ਨਿਕਟਿ ਦਰੌਗੇ ਬਨ ਕਰਿ ਦਾਸਜੇ ਕਰਿ ਰਹੌਂ ਜਾਉ' 
ਹਉਂ ਪਾਸ । ਸੋ ਨਹਿੰ ਰਾਖਹਿ ਬਿਨਾ ਚਿਨਾਰੀ । ਬਿਨਾਂ ਰਹੇ ਹੁਇ ਕਾਜ 
ਨ ਭਾਰੀ ॥ ੨੬॥ ਯਾਂਤੇ ਜਤਨ ਰਹਿਨ ਹਿਤ ਕਰੋਂ । ਜਿਸ ਤੇ ਅਪਨੀ 
ਮਨਸਾ ਪੁਰੇਂ-।ਏਵ ਬਿਜ਼ਾਰੜਿਪੁਰੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼॥ਖਾਤੀ ਨੈ ਜੀਵਣ ਸਿੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਾ 
॥੨੭॥ ਤਿਸ ਕੇ ਸਦਨ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ਕੋ ਜਾਈ । ਨਿਕਟਿ ਹੋ? ਕਹਿ ਪਰਨੋ 
ਪਾਈ"”। ਰਹਤਿ ਗੁਰੂ ਕੇ ਨਿਕਟਿ ਨਿਹਾਰਾ । ਜੀਵਣ ਉਠਜੋ ਜਾਨਿ ਗੁਰ 
“ਰੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ! “ਪਵਿਤ੍ਰ ਲੋਕ । ₹ਲੁਯੋਵਾਨ । “ਜਾਣਿਆਂ ਹੈ ।“ਸੀ ਸਭਾ ਨੇ ਵੰਗਾਰਨਾ 
ਕੀਤਾ ਹੈ । ਸਿ ਪਾੜੇ ! “ਉਪਣਾ ਅੰਦਰ ਵੜ ਨਾਂ ਸਕਦਾ । <ਪੇਰੀ ਪੋਫਾ । 

ਜੈ ਇਹ ਕੇਮ ਅਪਣਾ ਹੱਕ ਲੋਡ ਦਾ ਲਾਂ ਉੰਦਾ ਤੇ ਖੋਚੀ ਢਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ (ਕਵੇਂ 
ਕਹਿਦ ਗਿ ਪੁੰਨਸਾਤਮਾਂ ਤੇਰਾ ਜੌਸ ਕਰਨਗੇ ] 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ। ___( ੩੧੬੨) ਗਾਸਿ ੭ । ਅਸੂ ੨੬ 

ਪ੍ਯਾਰਾ ॥ ੨੮ ॥ ਕਰ ਜੋਰਤਿ ਹੀ ਕਟੀ ਪ੍ਰਣਾਮੂ। ਕਹਯੋ “ਕਰਹੁ ਪਾਵਨ 

ਮਮ ਧਾਮੂ । ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੁਸਾਹਿਬ ਭਾਰਾ।ਆਂਨਿ ਚਰਨ ਮਮ ਘਰ ਮਹਿੰ 
ਧਾਰਾ! ॥੨੯॥ ਮੰਚ ਡਸਾਇ ਬਸਾਇ ਅਨੰਦ । ਸਭਿ ਬਿਧਿ ਕੀਨੀ ਸੇਵ 

ਬਿਲੀਦ । ਜਲ ਤਾਤੋ ਕਰਿ ਪਾਂਇ ੫ਖਾਰੇ । ਜਥਾਸ਼ਕੜਿ ਕਰਿ ਬਿਬਿਧਿ 
ਅਹਾਰੇ ॥ ੩੦॥ ਕਰਿ ਉਰ ਹਰਖ ਪਰਸਪਰ ਬੈਸੇ। ਕਹਿ ਜੀਵਣ 

4ਆਗਵਣੂ ਕੈਸੇ ?। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਕਾਰਜ ਆਏ ?। ਕਿਧੋਂ ਚਹੇਂ ਕੁਛ 

ਅਪਨਿ ਬਨਾਏ ?॥ ੩੧ ॥ ਭਾਗ ਬਿਸਾਲ ਪ੍ਰਥਮ ਕੋ ਮੇਰੇ। ਰਾਵਰ ਕਰਜੋ 

ਆਨਿ ਕਰਿ ਡੇਰੇ” । ਬਿਧੀਚੇਦ ਸਭਿ ਗਾਬਸੁਨਾਈ।“ਸਤਿਗੁਰ ਉਚਿਤਿ 

ਵਸਤੁ ਇਸ ਥਾਈਂ ॥ ੩੨॥ ਮੈਂ ਜਾਨੋਂ ਕੈ ਤੂੰ ਲਖਿ ਪਾਵਹੁ'ਨਹੀਂ ਪੰਚਮੇ 

ਕਰਨ ਸੁਨਾਵਹੁ” । ਬਲੀ ਤੁਰੈਗ ਸ਼ਾਹੁ ਕੇ ਪੜਾਰੇ । ਹੁਯੋ ਚਹੈ' ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ 

ਅਸਵਾਰੇ ॥ ੩੩ ॥ ਕਿਮ ਪਹੁੰਚਹੁੰ ਮੈਂ ? ਜੁਗਤਿ ਬਤਾਵਹੁ । ਕਿਮ 

ਨਿਕਸਹਿਂ ਸਭਿ ਭੇਦ ਬੁੜਾਵਹ। ਤੂੰ ਪੁਰ ਬਸਹਿੰ ਲਖਹਿੰ ਸਭਿਕਾਹੂ”/ਕਿਸ 

ਬਲ ਖਰੇ, ਰਹਿਤ ਕੋ ਪਾਹੂ $ ॥ ੩੪ ॥ ਕਹਾਂ ਨਾਮ ਜੋ ਰਹੈ ਦਰੌਂਗਾਂ ? । 
ਭਕਰਾਈ ਹਿਤ ਕੋਤਿਕ ਲੋਗਾ ਊ” । ਸੁਨਿ ਜੀਵਣ ਮਨ ਮਹ ਬਿਸਮਾਯੋ। 

“ਦੁਸ਼ਤਰ ਕਾਜ ਕਰਨ ਹਿਤ ਆਯੋ ॥੩੫॥ ਸੈਮਨ ਬੁਰਜ ਸ਼ਾਹੁ ਕੌ ਬਾਸਾ। 

ਚਪਲ ਤੁਰੈਗਨ ਪਾਸ ਨਿਵਾਸ । ਨਰਨ ਸੈਂਕਰੇ ਕੀ ਰਖਵਾਰੀ । 

ਸੇਵਕ ਸੇਵ ਕਰਹਿੰ ਤਿਨ ਭਾਰੀ॥੩੬॥ ਪੌਰ ਅਨੇਕਨਿ ਕੇ ਰਹਿ ਅੰਤਰ”। 

ਗਨ ਭਟ ਸ਼ਸਤ੍ਰਨਿ ਸਹਤਿ ਨਿਚੇਤਰ।ਸੋੱਧੇਖਾਨ ਜੁ ਨਾਮ ਦਰੋਗਾ।ਜਿਸ 

ਕੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਬਹੁ ਲੋਗਾ॥ ੩੭ ॥ ਕਿਸ ਹੀ ਬਿਧਿ ਜੋ ਨਹਿੰ ਬਨਿ ਆਵੈ'/ 

ਤੂੰ ਕਰਿ ਲੋਹਿੰ ਜਿ ਸਤਿਗੁਰ ਭਾਵੈ । ਅਗਮ ਥਾਨ ਕਿਮ ਪਹੁੰਚਨਿ ਪਾਸ। 

ਕਹਾਂ ਸੁ ਲੈ ਕੇ ਜਾਨਿ ਅਵਾਸ੬॥੩੮॥ ਗੁਰ ਦੁਰਗਮ ਕੌ ਸੁਗਮ ਬਨਾਵੈਂ। 

ਅਬਲ ਬੱਲੀ ਕਰਿ ਬਲ ਨਿਬਲਾਵੈ । ਅਪਰ ਕੌਨ ਪਹੁੰਚਹ ਤਹਿੰ ਜਾਈ। 

ਹੁਇ ਤਸਕਰ ਲੇ ਚਲਹਿ ਪਲਾਈ? ॥ ੩੯ ॥ ਸੁਨਿ ਬਿਧੀਆਂ ਕਹਿ “ਗੁਰੂ 

ਭਰੋਸੇ । ਮੈਂ ਚਲਿ ਆਯੋ ਦੇਤਿਕ ਕੋਸੇ । ਸਭਿ ਕਾਰਜ ਕਰਿ ਲੋਹਿੰ ਸੁਖਾਰੇ। 

ਕਹਾਂ ਹਰਨ ਹਯ ਸ਼ਾਹ ਬਿਚਾਰੇ ॥ ੪੦ ॥ ਦੂਬ ਖੁਰਚਨਾ ਇਕ ਕਰਿ 

ਦੀਜੈਂ।-ਪੁਰਹੁ” ਮਨੋਰਥ-ਬਾਕ ਕਹੀਜੈ”। ਜੀਵਣ ਕਹਜੋ “ਦੇਉ” ਕਰਿ 

4ਨੂ ਤੇ ਜੱ ਹੀ ਜਾਣੀਏ । ਦੋਹੋਰ ਪੰਜਵਾਂ ਕੈਨ (ਤੀਸਰਾ ਆਦਮੀ ਭੇਤ) ਨਾ ਜਾਣੇ । "ਜਭ ਕਿਨੇ 

ਨੂੰ । “ਅਨੇਕਾਂ ਡਿਉਢੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ । “ਜੇ (ਗਲ) ਨਹੀ ਬਣ ਆਵਣੀ । 5(ਪੋੜੇ) 

ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ । “ਘਾਹ ਖੇਤ੍ਣ ਵਾਲ।(ਚੈਬ)ਇਕ ਬਣ: ਦੇਹੁ । "ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ । 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੩੧੬੩ ) ਰਾਸਿ ੭। ਅਸੂ ੨੭, 
ਆਫੇ। ਅਪਰ ਵਸਤੁ ਲੀਜਹਿ ਚਿਤ ਬਾਂਛੇ”॥ ੪੧॥ ਬਿਧੀਆ ਕਹੋ 
“ਅਪਰ ਨਹਿ ਚਾਹੂਬਾਂਛਤਿ ਹੁੜੋਂ ਕਹਜੋ ਤੁਵ ਪਾਹੂ। ਇਮ ਕਹਿ ਸੁਪਤਜੋ 
ਸੁਖ ਕੋ ਪਾਇ । ਜੀਵਣ ਲਗਜੋ ਕਰਨਿ ਹਰਖਾਇ ॥ ੪੨॥ ਲੇ ਆਛੇ 
ਲੋਹਾ ਭਿਨ ਘਰਜੋ । ਦਸਤਾ ਕਾਸ਼ਟ ਕੌ ਕਰਿ ਜਰਜੋਪ੍ਰਾਤਿ ਹੋਤਿ ਲੌ ਕਰਿ 
ਕੈ ਤਯਾਰੀ । ਬਿਧੀਚੈਦ ਕੇ ਧਰਯੋ ਅਗਾਰੀ ॥੪੩॥ ਦੇਖਤਿ ਹਰਖਜੋ“ਆਛੋ 
ਕਰਯੋ” । “ਸੱਤਿਨਾਮ” ਕਹਿ ਕਰ ਮਹਿ ਧਰਯੋ। ਹਿਤ ਬੈਧਨ ਕੇ ਲੇ ਇਕ 
ਜਾਂਰੈ'। ਨਗਰ ਵਹਿਰ ਗਮਨਜੋ ਮਤਿ ਭਾਰੀ॥੪੪॥ ਐਰਾਵਤੀ” ਕੀਨਿ 
ਇਸ਼ਨਾਨਾ । ਮੁਖ ਤੇ ਜਪੁਜੀ ਪਾਠ ਬਖਾਨ।ਨਿਸ ਕੀ ਜਮੀ ਦੂਰਬਾਦਜਹਾਂ। 
ਖੁਰਚਨ ਲਗਜੋ ਜਾਇ ਕਰਿ ਤਹਾਂ ॥੪੫॥ ਉਰ ਗੁਰ ਧਯਾਨ, ਬਦਨ ਗੁਰ 
ਬਾਨੀ । ਗੁਰ ਕੇ ਹਯ ਲਖਿ ਸੇਵਾ ਠਾਨੀ । ਅਧਿਕ ਪ੍ਰੀਤਿ ਤੇ ਕਰਤਿ ਬਟੋ- 
ਰਨ । ਹਰਿਤ, ਰੁਚਿਰ ਕੀਨਸਿ ਹਿਤ ਥੋਰ ਨ” ॥੪੬॥ ੧੪ ੩ ੨੪ ਪ੦੫ 
ਸੂਰਜ ਲ੍ਰਿੰਥੇ ਸਪਤਮ ਰਾਸੇ ਬਿਧੀ ਚੋਦ ਲਵਪੁਰਿ ਆਗਮਨ' ਪ੍ਸੋਗ ਬਰਨਨੇ ਨਲ। ਖਸ਼ਟ ਬਿੰਸਤੀ ਅੱਸੂ ॥। ੨੬॥ 

੨੭. [ਛਾਈ ਬਿਧੀ ਦੰਦ ਘਸਿਆਰੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ] । 
ਦੋਹਰਾ॥ ਗੁਰਬਾਨੀ ਪਢਿ ਖੁਰਚਤੋ ਜਮੀ ਜਾਮਨੀ ਜੋਇ“ । ਕਰਤਿ ਬਟੋਰਨ 
ਫੋਰ ਕਰਿ“ ਬਹੁ ਠੌਰਨ ਤੇ ਸੋਇ ॥ ੧ ॥ ਰੌੰਪਈ॥ ਜਥਾ ਬਿਡੁਰਜਮਣਿ” 
ਕੋ ਬਰਣ । ਤਥਾ ਦੂਰਬਾ” ਸ਼ੁਭ ਮਨ ਹਰਣ । ਕਰਿ ਇਕੱਤਰ ਸਿਰ 
ਲੀਨਿ ਉਠਾਇ । ਸਨੋ ਸਨੋ ਚਲਿ ਪੁਰਿ ਮਹਿ ਆਇ ॥ ੨ ॥ਗਮਨਜੋਂ ਪੁਨ 
ਬਜ਼ਾਰ ਕੀ ਓਰ । ਸਨਮੁਖ ਮਹਾਂ ਦੁਰਗ ਕੇ ਪੌਰ । ਤ੍ਰਿਣ ਕੋ ਮਲ ਅਰੁ 
ਸੁੰਦਰ ਰੰਗ । ਨਰ ਬਿਰਮਾਇ' ਕਹੈ' ਇਹ ਸਗ ॥੩॥ “ਜੇਂ ਬੇਚਤਿ ਹੈ ਮੋਲ 
ਭਨੀਜੈ । ਲੇਹੁ ਨਗਦ, ਇਹੁ ਹਮ ਕੌ ਦੀਜੈ” । ਸੁਨਿ ਬਿਧੀਆ ਤਿਨ ਕੇ 
ਸੈਗ ਕਹੈ । “ਇਸ ਕੌ ਮੋਲ ਰਜਤਪਣ'” ਅਹੈ” ॥੪॥ ਤੂਸ਼ਨ ਹੋੜਿ ਦੇਤਿ 
ਨਹਿ ਕੋਈ। ਚਲਜੋ ਜਾਤਿ ਆਗੇ ਕਹੁ ਸੋਈ। ਰਹਜੋ ਦਿਵਸ ਜਥਿ ਘਟਿਕਾ 
ਢਾਰੀ । ਪਹੁੰਚ ਦੁਰਗ ਕੇ ਪੌਰ ਅਗਾਰੀ ॥ ੫॥ ਇਤਨੇ ਮਹਿ ਸੱਧੇ ਖਾਂ 
"ਇਕ ਜਾਲੀ ਲਈ ( ਘਾਹ ) ਬੈੰਨ੍ਣ ਲਈ । ਰਾਵੀ ਵਿਚ । ਰਤ ਦਾ ਢੁੱਟਿਆ 
ਹੋਇਆ ( ਨਰਮ ) ਦੂਬ ਦਾ ਘਾਹ । “ਹਰੇ ਹਰੇ ਤੇ ਸੁਹਣੇ ਬਹੁਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ( ਪੱਠੇ ਕੌਠੇ ) 
ਕੀਤੇ । “ਜੇ ਰਾਤ ਦਾ ਉਗਿਆਂ ਹੋਇਆ ਸੀ । #ਟੇਲ ਕੇ । “ਭਾਵ ਹਰੇ ਰੈਗ ਦਾ ਹੈ । 
(ਬਿਡ੍ਰੇਰਜ ਮਣਿ=ਲਹਸਨੀਆਂ । ਸੈਸ੦; ਵੇਦ੍ਹ੍ਯ ਮਣਿ । ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਕੋਸ਼ਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ “ਲੈਪਿਜ਼ 
ਲਾਜ਼ੁਲੀ” ਤੇ “ਕੋਟਸਆਈ(ਲਸਨੀਆਂ) ਦੱਸਦੇ ਹਨ । ਰੇਗ ਧੂਮ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਪੱਛਮੀ 
ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰੈਗ ਨੀਲ) ਸਾਫ9 ਉਦਾ, ਲਾਲ ਫਿਮਕਣਿਆਂ ਦਾ ਬੀ_ ਹੁੰਦਾ ਹੈ]। "ਬੜਾ 
ਵਾਲਾ ਘ) ਪੱਬਲ । ₹ਲ੍ਹੂਡਾ ਕੇ । ਇਕ ਰੁਪੱਯਾ । ਵਪ-ਬੇਰਨ । ਕੌਰਨ । 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ ।__ (੩3੧੬੪) __ ਰਾਸਿ ੭ । ਅੱਸੂ ੨੭, 

ਆਯੋ । ਹਯਨਿ ਸੇਵ ਪਰ ਜੋ ਠਹਿਰਾਯੋ । ਨਰ ਗਨ ਸੈਂਗ ਸੁ ਨਿੰਕਸਜੋ 

ਪੌਰ । ਬਿਧੀਚੋਦ ਦੇਖੋ ਤਿਸ ਓਰ ॥ ੬ ॥ ਬੂਝ੍ਯੋ ਨਰਨ ਸੈਗ “ਇਹੁ 

ਕੌਨ $। ਆਵਤਿ ਧਰੇ ਭਲੋ ਪਟ ਜੌਨ””। ਲੋਗਨ ਕਹੜੋ “ਦਰੋਗਾ ਅਹੈ। 

ਸ਼ਾਹੁ ਤੁਰੈਗਨ ਪਰ ਇਹੁ ਰਹੈ” ॥ ੭ ॥ ਸੁਨਿ ਕਰਿ ਉਰ ਮਹਿ ਭਯੋ 

ਅਨੰਦ । ਕਹਜੋ “ਪੈਨ ਸ਼ੀ ਹਾਰਿਗੇ(ਵੰਦ । ਪ੍ਰਥਮ ਦਿਵਸ ਹੀ ਮੇਲਾ ਕਿਯੋ! 

'ਸਨੈ ਸਨੈ ਚਲਿ ਤਿਸ ਢਿਗ ਗਯੋ ॥ ੮ ॥ ਸੋਂਧੇਖਾਨ ਪਿਖੇ ਤ੍ਰਿਣ ਐਸੇ। 

ਬ੍ਰਿੰਦ ਬਿਡੂਰਯਮੰਣ ਹੋਰ ਜੇਸੇ। ਮਨ ਬਿਰਮਾਯੋ ਨਿਕਟਿ ਹਕਾਰਾਂ । ਨਿਜ 

ਮੈਗਨਿ ਕੇ ਸੈਗ ਉਚਾਰਾ ॥ ੯ ॥ “ਇਹੁ ਤਿਣ ਚਾਰ”, ਨ ਅਸ ਕਬਿ ਹੇਰੇ। 

ਨਢਰ ਨ ਆਨਹਿ, ਅਹੋਂ ਘਨਰੇਂ। ਇਹ ਦਿਲਬਾਗ ਉਚਿਤ ਹੈਂ ਬੈਥ। 

ਮੋਲ ਕਰਾਇ ਕਰਹ ਨਿਜ ਲੈਬੇ? ॥ ੧੦ ॥ ਬਿਧੀਏ ਨਿਕਟਿ ਗਯੋ ਸੁਖ 

ਮਾਨ । ਲੈ ਕਰ ਮਹਿ ਪਿਖਿ ਸੋਂਧੇਖਾਨ । ਰਿਦੇ ਪ੍ਰਸੈਨ ਹੋਇ ਕਰਿ ਬੋਲ॥ 

€ਕਹੁ ਘਾਹੀ!ਕਯਾਂ ਦਿਹਿ ਦਿਸ ਮੋਲਾ?॥੨੧॥ਨੀਕੇ ਥਾਨ ਕਹੂੰ ਤੇ ਲਯਾਵਾ। 

ਹਮ ਆਗੇ ਨਹਿ ਕਥਿ ਦ੍ਰਸਾਵਾ । ਸ਼ਾਹੁ ਹਯਨਿ ਕੇ ਥੈਬੇ ਜੋਗ। ਅਰੁ 

ਤੋਂ ਦਿਖੀਯਤਿ ਆਛੋ ਲੋਗ! ॥੧੨॥ ਕਹਿ ਬਿਧੀਆ “ਤੁਮ ਕਦਰ ਸ਼ਨਾਸ'। 

ਬਡ ਬਿ ਰਹਹੁ ਸਾਹੁ ਕੋ ਪਾਸ । ਮਮ ਉਰ ਬਿਖੈ ਕਾਮਨਾ ਘਨੀ। ਸਾਵੋ 

ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ ਜਗ ਧਨੀ ॥ ੧੩ ॥ ਤਿਨ ਕੋ ਤੁਰੇਗਾਂ ਤ੍ਰਿਕਨ ਕੌ ਖਾਇ । 

ਇਸ ਹਿਤ ਕੀਨੋ ਅਧਿਕ ਉਪਾਇ । ਸਲਿਤਾਂ ਤਣ ਜਹਿ ਸ਼ੁਭ ਥਲ ਹੇਰੇ। 

ਤਹਿ ਚਿਰਕਾਲ ਸੁ ਪ੍ਰੇਮ ਬਡੇਰੇ ॥ ੧੪॥ ਜਮੀ ਜਾਮਨੀ ਦੂਬ ਨਵੀਨ। 

ਬੁਧਿ ਬਲ ਧਰੇ ਬਟੋਰਨ ਕੀਨਿ । ਮਮ ਉਰ ਭਈ ਭਾਵਨਾ ਪੂਰੀ । ਪਹੁੰਚੇ 

ਉਚਿਤ ਥਾਨ ਇਹ ਰੂਰੀ“ ॥ ੧੫॥ ਦੋਧਭਾ ॥ ਤੁਰੈਗ ਸਚੇ ਪਤਿਸ਼ਾਹ ਕੌ ਜੋ 

ਕਰਿ ਮਮ ੜ੍ਰਿਠ ਖਾਹਿ,ਦੇਹ ਸੁ ਲੋਵੇਂ ਹਰਖ ਪੰਰ ਨਾਂਹਿ ਕਰੋਂ ਮੈ ਨਾਂਹਿ॥ 

੧੬ ॥ ਵੌਪਈਂ॥ ਸੁਨਿ ਪ੍ਰਸੈਨ ਸੇਂਧੇ ਖਾਂ ਭਯੋ । ਗਿਰਾ ਮਧੁਰਜਨ ਮੋਹਨ 

ਕਯੋ । ਲੇ ਨਿਜ ਸੈਗ ਦੁਰਗ ਮੈਂ ਗਮਨਜੋ । ਲਖਿ ਘਾਹੀ“ ਟੋਕਯੋ ਨੀਹੈ 

ਕਵਨਜੋ? ॥੧੭॥ ਜਾਹਿ ਗੁਲਬਾਗ। ਦੁਤਿਯ ਦਿਲਬਾਗ/ਰੇਸ਼ਮ ਡੋਰਨ ਕੇ 

"ਜੇ ਭਲੇ ਭਲੋ, ਕਪਤੇ ਪਾਈ ਆਉਂਦ। ਹੈ $ “ਸੁਹਣੇ ਹ# । <( ਚਾਹੇ) ਨੌਕਰ ਹਠ ਬਹੁਭ। 

ਬਕਦਰ ਪਛਾਣਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। “ਧੌਗ ਥਾਂ ਤੇ ਇਹ ਸੇਹਣਾ (ਘਾਟ) ਪਹੁੰਚੇ । #ਘਸਿਆਰਾ ਜਾਣ 

ਟੇ। ਕਿਨੇ ਨੇ ਹਣਕਿਆ ਨਾਂ । 

#ਨੇਬ ਏਥੇ ਚਤੁਰਾਈ ਲਾਲ ਬਿਧੀ ੯੮ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਗੁਦੂ ਜੀ ਢ। ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ । 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੩੧੬੫) ਗਾਸਿ ੭। ਅੰਸੂ =੭, 

'ਸੈਗ ਲਾਗ" । ਮ੍ਰਿਦੁਲ ਸਥਾਨ ਖਰੇ ਗੁਨ ਖਰੇ। ਤਨ ਕੋ ਚਹੁ ਨਹਿ 
ਲਾਗਨਿ ਪਰੇ॥੧੮॥ਮੁਤ੍ ,ਪੁਰੀਖ£ ਦਾਸ ਲੋ' ਉਦੇ।ਲਗਨ ਨ ਦੇਤਿ,ਥਾਨ 
ਰਖਿ ਸੂਚੇ । ਸੇਂਧੇ ਖਾਨ ਭਨਯੋ “ਇਨ ਪਾਵਹੁ । ਬਾਰਿ ਭਲੇ ਇਨ, ਹਣਿ 
ਕਰਿ ਆਵਹੁ” ॥ ੧੯ ॥ ਬਿਧੀਏ ਸੁਨਿ ਢਿਗ ਹ੍ਰੋ ਤਿ੍ਣ ਡਾਰੇ । ਬਾਰ ਬਾਰ 
ਨੀਕੇ ਤਬਿ ਝਾਰੇਗੁਰੁ ਪ੍ਰੇਰੇ, ਹਯ ਖਾਵਤਿ ਐਸੇ.ਹੁਤੇ ਛੁਧਤਿ ਇਕ ਬਾਸੁਰ 
ਜੈਸੇ ॥੨੦॥ ਉਠਜੋ ਤੁਰੇਗਨ ਕੇ ਪਗ ਪਰਜੋ । ਸਭਿਨਿ ਸੁਨਾਵਤਿ ਬਾਕ 
ਉਚਰਜੋ । “ਸਾਂਝੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹਿ ਕੇ ਘੋਰੇ। ਬੋਦਨੀਯ ਹਮ ਕੋ ਕਰ ਜੋਰੇ!॥ 
੨੧॥ ਏਕ ਰਜਤਪਣ ਦੀਨਿ ਦਰੋਗੇ । ਆਛੋ ਜਾਨਿ ਅਧਿਕ ਹੀ ਜੋਗੇ“। 
ਨਿਕਸਤਿ ਦੁਰਗ ਦੇਖਿ ਚਹੁੰ ਓਰੇ ।-ਮੁਸ਼ਕਲ ਮਹਾਂ ਨਿਕਸਨੇ ਘੋਰੇ-॥ 
੨੨॥ ਆਨਿ ਬਜ਼ਾਰ ਟਕੇ ਤਿਸ ਲੀਨਿ । ਰੈਕਨ ਸ੍ਰੰਦ ਖਰਾਇਤ ਦੀਨਿ। 
ਡਿਮਰ ਭਏ ਜੀਵਣ ਕੇ ਧਾਮ । ਖਾਨ ਪਾਨ ਕੀਨਸਿ ਬਿਸਰਾਮ ॥ ੨੩॥ 
ਜਾਂਗਯੋ ਰਹੀ ਜਾਮਨੀ ਜਾਮ । ਸਿਮਰਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸਤਿਨਾਮੁ । 
ਅਰਣੋਦੋ” ਨਿਕਸਜੋ ਪਰ ਛੋਰਿ । ਗਯੋ ਤ੍ਰਿਠਨਿ' ਕੋ ਸਲਿਝਾ ਓਰ॥੨੪॥ 
ਮਨ ਕੋ ਹਰਤਿ ਹਰਿਤ ਮ੍ਰਿਦੁ ਖੂਬ । ਦੇਖਿ ਸੁਥਲ ਕੋ ਖੁਰਚਤਿ ਦੂਬ। 
ਖੋਜਿ ਖੋਜਿ ਕਰਿ ਵਿਰਿ ਸ਼ੁਭ ਠੋਰੀ।ਖੋਦਿ ਖੋਦਿਕਰਿ ਅਖਲ ਬਟੋਰੀ॥੨੫॥ 
ਸਿਰ ਧਰਿ ਕਰਿ ਪੁਰਿ ਮਹਿ ਚਲਿ ਆਯੋ । ਪੌਰ ਦੁਰਗ ਕੇ ਅੱਗ੍ਰ ਸਿਧਾਯੋ । 
ਪਿਖਿ ਜੋ ਮੋਲ ਲੋਨਿ ਹਿਤ ਚਹੇ ।“ਏਕ ਰਜਤਪਣ ਦਿਹ? ਤਿਸ ਕਹੈ ॥ 
੨੬॥ ਨਹਿੰ ਕੋ ਲੇਤਿ ਚਲਯੋ ਤਹਿ ਆਯੋ । ਜਹਾਂ ਦੁਰਗ ਕੋ ਪੌਰ ਸੁਹਾਯੋ। 
ਜਥਿ ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਘਟਿਕਾ ਚਾਰੀ । ਸੋਂਧੇਖਾਂ ਨਿਕਸਜੋ ਤਬਿ ਦ੍ਰਾਰੀ॥੨੭ 
॥ ਖਰੋ ਰਹਜੋ ਤ੍ਰਿਣ ਸੋਸ ਉਠਾਏ । ਧੰਰ ਉਡੀਕ ਨਿਜ ਦਾਵ ਲਗਾਏ । 
ਪਿਖੇ ਦਰੋਗੇ ਦ੍ਗ ਤ੍ਰਿਣ ਹਰੇ।ਉਚਿਤ ਹਯਨਿ ਕੇ ਥੈਬੇ ਖਰੇ॥੨੮॥ ਕਰਿ 
ਗੁਹਾਰ ਕੋ ਨਿਕਣਿ ਬੁਲਾਯੋ । ਕੀਨਿ ਚਿਨਾਰਿ-ਪ੍ਰਥਮ ਇਹੁ ਲਯਾਯੋ-। 
“ਸਾਧ ਸਾਧ” ਹਰਖਾਇ ਬਖਾਨੇ । “ਤ੍ਰਿਣ ਸ਼ੁਭ ਠੌਰ ਬਟੋਰਤਿ ਆਨੈ? ॥ 
੨੯॥ ਲੇ ਕਰਿ ਸੈਗ ਗਯੋ ਹਯ ਪਾਹੀ । ਪਾਯਹੁ ਝਾਂਰ ਚਾਹਿ ਕਰਿ ਖਾਹੀਂ। 
੪ਸਾਚੇ ਪਾਂਤਸ਼ਾਹੁ ਕੇ ਘੇਰੇ! । ਇਮ ਕਹਿ ਨਮੋ ਕੀਨਿ ਪਗ ਓਰੇ । ੩੦ ॥ 
“ਡੇਂਧੇ ਫੇਏ । “ਖੜੇ ਸਨ ਚੈਂਗੇ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੇ । ਦਾਗ । ਦਲਿੱਦ । %( ਘਹ) ਬਹੁਤ ਗੋ ਚੋਗਾ ਤੇ 
(ਕੜਆਂ ਦੇ) ਲਾਇਕ ਜਾਣਕੇ । ੬ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਰਹੇ । “ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹੇ । “੫ਹ ਲਈ । ੯ਹਰਾ, 
/ਕੂਲਾ ਤੇ ਢੈਗਾ (ਘਾਹ), ਮਨ ਨੂੰ ਹਰਨ ਵਾਲਾ 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੩੧੬੬) ਰਾਸਿ ੭ । ਔਸੂ੨੭. 

ਸਹਿਤ ਦਿਲਾਸੇ ਕਰ ਕੋ ਵੇਰਾਂ । ਰੁਖ਼ ਕਰਿ ਫੁਰਕਤਿ ਭਾ ਤਿਸ ਬੇਰਾ। 
ਜਾਨਿ ਸ਼ਕੁਨ ਸ਼ੁਭ" ਪੁਨ ਕਰਿ ਨਮੋ।ਮੋਲ ਦਰੋਗੇ ਦਿਯ ਭਿਸ ਸਮੋ॥੩੧॥ 
ਆਨਿ ਬਜ਼ਾਰ ਟਕੇ ਤਬਿ ਲੀਨਿ । ਹੇਤੁ ਖਰਾਇਤ ਰੇਕਨ ਦੀਨਿ,-ਨਹੀਂ' 

ਗੁਰ ਹੇਤੁ ਲਿਜਾਨੋ ਘੋਰਾਅਚੋਂ ਨ ਬਦਨ ਸ਼ਾਹੁ ਕੋ ਥੋਰਾਂ।ਤਨਕ ਪਾਪਭੀਂ 
ਜੌ ਕ੍ਰਿਤ ਮਾਂਹੀ । ਸੁਮਤਿ ਬਿਚਾਰਤਿ;ਕਰਹਿਂ ਸੁ ਨਾਂਹੈ॥੩੩॥ਕਰਿ ਹੈਕਾਂਰ 
ਸ਼ਾਹੁ ਬਡ ਜ਼ੋਰ।ਛੀਨਯੋ ਪ੍ਰਥਸ ਗੁਰੂ ਕੌ ਘੋਰਾ।ਮੈਂ ਬੁਧਿ ਬਲ ਕਰਿਪਲਣਾਂ 
ਲੈ ਹੋਂ । ਮਹਾਂ ਤੁਰੈਗ ਜਾਂਇ ਕਰਿ ਦੈ ਹੋ ॥ ੩੪॥ ਰਾਖਨਿ ਕੋ ਸਮਰਥ 
ਗੁਰ ਪੂਰੇ । ਹਤਹਿੰ ਸ਼ੱਤ ਚਢਿ ਕਰਿ ਅਸ ਰੂਰੇ'-।ਇੱਤਕਾਦਿਕ ਬਿਚਾਰ 
ਕਰਿ ਉਰ ਮੈਂ । ਘਰ ਜੀਵੇਂਟ ਕੇ ਜਾਇ ਭਿਮਰ ਮੈਂ ॥ ੩੫॥ ਖਾਨ ਪਾਨ 
ਕਰਿ ਨਿਸਾ ਬਿਤਾਵੈ। ਅਰਣੌਦੈ ਕੌ ਵਹਿਰ ਸਿਧਾਵੈ । ਦਿਵਸ ਰਹੇ ਜਬਿ 
ਘਟਿਕਾ ਚਾਰੀ । ਤ੍ਰਿਣ ਲੇ ਪਹੁੰਚਹਿ ਪੌਰ ਅਗਾਰੀ ॥੩੬॥ ਪਿਖਿ ਉੱਤ ਮ 
ਕੋ ਲੇਤਿ ਦਰੋਗਾ । ਕਰਹਿੰ ਸਰਾਹਨਿ ਸਗਰੇ ਲੋਗ। ਜਬਹਿ ਦਿਵਸ ਖਣ 
ਸਪਤ ਬਿਤਾਏ । ਹਯ ਬੋਲਹਿ ਪਿਖਿ ਘਾਸ, ਲਿਜਾਏ” ॥ ੩੭ ॥ ਦੇਤਿ 
ਦਿਲਾਸੋ ਨਿਤ ਕਰ ਫੇਰਹਿ।ਸੱਂਧੇਖਾਂ ਹਰਖਤਿ ਹਿਤਹੇਰਹਿ,ਬੂਝਤਿ“ਨਾਮ 
ਬਤਾਵਹੁ ਮੋਹੀ । ਰਹੈ' ਕਿ ਨਹੀਂ' ਜਿ ਰਾਖਹਿ“ ਤੋਹੀ ??॥੩੮॥ਬਿਧੀਚੈਦ 
ਤਬਿ ਸੁਨਤਿ ਬਖਾਨ। “ਨਾਮ ਕਸੇਰ੯ ਕਹੈ ਸੁਜਾਨਾ।ਪੁਰਿ ਮਹਿ ਜਬਿ ਕੋ 
ਆਨਿ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ਾਂ। ਤ੍ਰਿਣ ਆਨਤਿ ਮ੍ਰਿਦੁ ਹਰਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼”॥ ੩੯॥ ਸਾਚੇ 
ਪਾਤਿਸ਼ਾਹੁਹਯ ਜੋਗ। ਬਿਰਸਹਿ'ਅਪਰ ਹੇਰ ਕਰਿ ਲੌਗ।ਸੁਨਹਿੰ ਮੋਲ ਤਬਿ 
ਕੋਇ ਨ ਲੈਤਿ । ਨਿਤ ਪ੍ਰਤਿ ਆਇ ਤੁਸਹਿੰ ਕੌ ਦੇਤਿ ॥ ੪੦॥ ਯਾਂਤੇ 
ਚਾਕਰ ਰਖਹ ਬਨਾਈ। ਨਿਤ ਪ੍ਰਤਿ ਹੇਰਹੁ ਸੇਵ ਸਵਾਈ। ਦਰਬ ਲੋਭ ਤੇ ਮੈਂ 
ਨਹਿੰ ਕਰਿਹੂੰ। ਅਪਰ ਨ ਲਾਲਚ ਮਨ ਮਹਿ ਧਰਿ ਹੁੰ ॥ ੪੧॥ ਲਖਿ 
ਸਾਚੇ ਪਤਿਸ਼ਾਹੁ ਤੁਰੈਗ। ਸੇਵਾ ਕਰਹੁੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕੇ ਸੈਗ। ਕਬਿਹੂੰ ਹਾਸਲ ਹੋਇ 
ਮੁਰਾਦ । ਫਹਿਲ ਹਯਨਿ ਕੀ ਜਾਇ ਨ ਬਾਦ'?॥੪੨॥ ਸੁਨਤਿ ਦਰੋਗ 

"(ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਹਿਤ ਕਰਨਾਂ ਰੂਪ) ਸ਼ੁਭ ਸ਼ਗਨ । “ਬੜਾ ਮਾੜ੍ਹ ਭੀ । ਸੁਹਣੇ ਘੋੜੇ ਤੇ । (ਜਦ) 
ਲੇ ਜਾਵੇ (ਘਾਸ) । <(ਨੌਕਰ) ਰਖੀਏ ਤਾਂ ।#ਭਾਵ ਘਸਿਆਰੇ ਤੋਂ ਹੈ। [ਪੰਜਾਬੀ, ਕੱਖ=ਸ੍ਰਿਣ, 
ਘਾਹ “ਏਰ=ਪੂਤੇ । ਘਾਹ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ । ਕਰਾ ਤੋਂ ਕਮੇਰਾ] । “ਹਹੇ ਬਹੁਤ । "ਲੂਰ਼ਾਂਵਦੇ 
ਹਨ । ਢਬਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ । 



ਸ਼] ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਨੂਰਜ । (੩੧੬੭) ਰਾਸਿ ੭ । ਸੰਨ ੨੮. 

ਹਰਖਿਤਿ ਹੋਵਾ । ਸੇਵ ਹਯਨਿ ਕੀ ਲਾਇਕ ਜੋਵਾ। ਹੋਜ਼ ਰਜਤਪਣ ਤਬਿ 
ਕਰਰ ਰਾਂਖਾ। ਕਰਿ ਤਾਗੀਦ ਵੇਰ ਬਚ ਭਾਖਾ ॥੪੩॥ “ਕਰਿਬੇ ਟਹਿਲ 
ਹਯਨਿ ਕੇ ਜੋਗ । ਤੜ ਰਾਂਖੜੋ ਲਖਿ ਆਛੋ ਲੋਗ । ਖਰੀ ਚਾਕਰੀ ਅਪਨੀ 
ਲੇਹੋ । ਸੇਵ ਤੁਰੇਗਨ ਕੀ ਸ਼ੁਭ ਦੇਹੋ? ॥ ੪੪ ॥ ਕਹਿ ਬਿਧੀ ਆ “ਕ/ਹਬ ਮੈਂ 
ਕਹਾਂ” । ਦੇਖਿ ਲੋਹ ਜਬਿ ਹੋਵਹਿ ਮਹਾਂ। ਭਲੇ ਨਰਨਿ ਕੋ ਕਹਿਬੋ ਥੋਰਾ। 
ਅਪਣੋ ਕਹਜੋ ਨਿਬਾਹਤਿ ਓਰਾ”॥ ੪੫॥ ਰਹਜੋ ਹਯਨਿ ਢਿਗ ਸੇਵ 
ਕਮਾਵਗਿ।ਹਰਿਤ ਦੂਰਬਾ ਮ੍ਰਿਦੁ ਬਹੁ ਲਯਾਵਹਿ।ਜਬਿ ਲੋ ਵਹਿਰ ਰਹਿਤਿ, 
ਤ੍ਰਿ ਆਨਤਿ।ਪਨ ਅਹਿਠਿੰਸ ਸੇਵਾ ਹਯ ਠਾਨਤਿ ॥੪੬॥ ੪੪ ਨ 
ਸੂਰਜ ਜ ਰ੍ਿਥੇ ਸਪਤਮ ਰਾਸੇ “ਬਿਧੀ ਚੋਦ ਚਾਕਰੀ ਰਹਿਨ' ਪ੍ਰਸੰਗ ਬਰਨਨੇ ਨਾਮ ਸ੫ਤ ਇੰਸਤੀ ਅੰਸੂ । ੨੭ ॥ 

੨੮. [ਕੇਰੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹ ਜਹਾਨ ਵਲੋਂ ਇਨਾਮ] 1 
ਦੋਹਰਾ ॥ ਰਹਯੋ ਹਯਨਿ ਢਿਗ ਤਬਿ ਕਹਜੋ “ਪੌਰਦਾਰ ਜੇ ਬ੍ਰਿੰਦ । ਆਵਤਿ 
ਜਾਤਿ ਨ ਹਟਕ ਕੋ ਤੁਮ ਕਹਿ ਦੇਹ ਨਿਚਿੰਦ? ॥ ੧॥ ਚੌਪਈ ॥ ਸੋਗ 
ਦਰੋਗੇ ਕੇ ਸਭਿ ਪੌਰ। ਕਹਿਵਾਯਹੁ ਮੈਏਹ ਚਾਕਰ ਔਰ । ਖਾਸ ਸ਼ਾਹੁ ਕੇ 
ਹਯ ਪਰ ਰਹਜੋ । ਨੀਕੇ ਉਚਿਤ ਸੇਵ ਕੋ ਲਹਯੋ ॥ ੨ ॥ ਆਵਹਿ ਜਾਹਿ 
ਅਬੇਰ ਸਵੇਰ।ਨਹਿੰ ਬਰਜਹੁ ਇਸਕੋਂ ਕਬਿ ਹੇਰਿ।ਪੌਰਨ ਤੇ ਨਿਸ਼ੈਗ ਤਬਿ 
ਹੋਵਾ । ਮਨਹੁੰ ਮਾਤਬਰ ਘਰ ਕੌ ਜੌਵਾ ॥ ੩ ॥ ਲਾਗੜੋ ਨਿਸ ਦਿਨ ਸੇਵਾ 
ਮਾਂਹਿ। ਹਯਨਿ ਪਾਂਸ ਕੌ ਛੋਰਹਿ ਨਾਂਹਿ । ਜੇਤਿਕ ਸੇਵਕ ਸੇਵ ਧਰੈਂ।ਸਭਿ 
ਕੇ ਬਾਉ' ਆਪ ਹੀ ਕਰੈ॥ ੪॥ਸਭਿ ਕੋ ਸੁਖ ਹੋਯਹੁ ਹਰਖਾਵੇ' । ਭਲੋ 
ਪੁਰਖ ਇਹ? ਕਹੈ' ਸੁਨਾਵੈਂ । ਖਰੋ” ਖਰਖਰਾਂ” ਖਟ ' ਕਰੋਤਾ 1 ਲੈ ਗਾਦੀ 
ਪਰ ਹਾਬ ਵਿਰੋਤ ॥ ੫ ॥ ਬਦਨ ਨਾਸਕਾ ਪੋਂਛਤਿ ਆਛ । ਸੱਬ ਉਠਾਇ 
ਅੱਗ ਅਰੁ ਪਾਛੇਮਸਤਕ, ਕਰਨ; ਜਾਤ; ਦ੍ਰਿਗ; ਗਰੀਵਾ”। ਧੌਂਛੇਤਿ ਉਦਰ 
ਹੋਇ ਬਹੁ ਨੀਵਾਂ ॥੬॥ ਆਯਤ ਛਾਤੀ, ਪੀਠ ਬਡੇਰੀ । ਫੇਰਤਿ ਕਰ, ਦੇ 
ਜੋਰ ਹਥੇਰੀ”” ਪੁੱਠੇ"'ਬਡੇ,ਪੁੰਛਸਟਕਾਰੀ” ।ਬਾਰਬਾਰਕਰਧਾਰਿਸੁਧਾਰੀ"” 
॥ ੭॥ ਦਸਕ ਦਾਸ ਕੀ ਸੇਵ ਬਿਸਾਲਾ । ਸੈਭਾਰੀ ਠਾਨਤਿ ਸਭਿ ਕਾਲਾ । 

੧ਅਖਣ ਵਿਚ ਕੀ ਹੈ। “ਓੜ ਤਕ ਨਿਬਾਹੁੰਦ ਹਨ (ਰਲ ਲੋਕ) । ਵੇਲੇ, ਕੁਵੇਲੇ । “ਦੈਗਾ । 
ਪਪ੍ੜੇ ਦੀ ਪਿੱਠ ਪੁਰ ਕੰਘੀ ਵਾਂਣੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਸੈਦ । #ਖਲੋਕੇ । “ਗੇਦੀ ਹੱਬ ਵਿਚ ਲੈਕੇ 

(ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ) ਵੇਰਦਾ । ਮੱਥਾ, ਕੈਨ; ਜੱਭ, ਨੇਤਰ ਤੇ ਗਰਦਨ । <ਨੀਵਾਂ ਹੋਕੇ ਢਿੱਡ 

ਮੂੰਬਦ ਹੈ । “ਤਲੀ ਦਾ ਲੋਰ ਦੇਕੇ । ""( ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ) ਲੱਕ ਤੋਂ ਬੀ ਪਿਛਲਾ ਪਾਸਾ । 
੧ਲਮਕਦੀ ਪੂਛ । "ਗੁਆਰਦਾ ਹੈ । 



ਸਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੩੧੬੮) ਰਾਸਿ ੭ । ਅਸੂ ੨੮, 

ਸਭਿਨਿ ਭਯੋ ਸੁਖ, ਕਰਹਿੰ ਸਰਾਹ । “ਇਹ _ਆਛੋ ਆਯੋ ਹਮ ਮਾਹੁ। 
॥ ੮॥ ਦੇ ਤੀਨਕ ਦਿਨ ਕਰਤਿ ਨਿਹਾਰਾ । ਸੋਂਧੇਖਾਨ ਪ੍ਸੈਨ ਉਚਾਰਾਂ। 
€ਕਵਿਕਾ' ਦੇਨਿ ਉਤਾਰਨ ਧਰਨ । ਰਹੈ ਕਸੇਰੇ ਕੇ ਅਬਿ [ਕਰਨਿ”॥ ੯॥ 
ਇਸ ਕੇ ਸੈਗ ਕਰਹਿ ਰੁਖ਼ ਘੋਰੇ/ਬਾਸ਼ਰ ਨਿਸਾ ਨ ਸੇਵਹਿ ਥੋਰੇਦੂਬ ਖੁਰ- 
ਚਨੇ ਕਥਿ ਕਬਿ ਜਾਵਹਮਰਦਨ ਪੌਂਛਨ ਸੇਵ ਕਮਾਵਹੁ॥੧੦॥ਹਰਖਤਿ 
ਉਰ ਮਹਿ ਕਹਤਿ ਕਸੇਰਾਂ । “ਸੁਨਹੁ ਦਰੋਗਾ ! ਕਹਿਬੋ ਮੇਰਾ । ਸੇਵ ਕਰਨ 
ਲਗਿ ਕਾਰਜ ਮੋਹੀ” । ਜਾਉ' ਵਹਿਰ, ਕੈ ਅਸ ਵਿਗ ਹੋਹੀਏ॥੧੧॥ ਸਾਦੇ 
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਯ ਸੇਵੇਂ । ਨਿਜ ਮੁਰਾਦ ਹਾਸਲ ਕਰਿ ਲੋਵੇਂ । ਅਪਰ ਕਰਹੁਂ 
ਕੈ ਨਾਂਹਿਨ ਕਰਹੁੰ। ਬੈਠੋ ਰਹਹਂ ਕਿਥੋਂ ਉਠਿ ਵਿਰਹੁ ॥ ੧੨ ॥ ਮੈਂ ਤੁਰੈਗ 
ਕੌ ਤੀਰ ਨ ਤਜਾਗੌ'। ਇਕ ਸੇਵਾ ਕੇ ਤਤਪਰ ਲਾਗੋਂ?। ਸੌਂਧੇ ਆਦਿਕ 
ਮਾਨਵ ਸਾਰੇ । ਸਨਹਿੰ ਬਾਕ ਅਰੁ ਸੇਵ ਨਿਹਾਰੇ' ॥ ੧੩ ॥ ਕਰਯੋ ਭਰੋਸਾ 
ਸੋਂਪੜਿ ਸੇਵ । ਮੂਰਖ ਅਪਰ ਨ ਜਾਨਹਿੰ ਭੇਵ । ਮਧੁਰ ਬਚਨ ਸਭਿ ਕੇ 
ਸੈਗ ਉਚਰੇ । ਬਿਨਾ ਦਿਏ ਸਕਲਨਿ ਮਨ ਹਹਰੇਂ' ॥੧੪॥ ਸਰਬ ਸਰਾਹਹਿੰ 
€ਆਛੋ ਆਛੋ? । ਰਹਨਿ ਕਸੇਰੇ ਕੋ ਸ਼ੁਭ ਬਾਂਛੋ। ਕਵਿਕਾ ਦੇਨ ਰੁ ਕਾਂਜੈ$ 
ਕਰਿਬੇ । ਕਾਜ ਸੈਭਾਰਤਿ ਭਾ ਜਬਿ ਸਰਬੇ ॥੧੫ ॥ ਲੋਨਿ ਦੁਰਬਾ । ਬਾਹਿਰ 
ਗਯੋ । ਇਕ ਖਿੰਘਰ ਤਬਿ ਆਨਤਿ ਭਯੋ। ਦਿਨ ਤਿਣ ਗਨ ਮਹਿੰ ਰਾਂਖਿ 
ਛਪਾਈ । ਭਈ ਜਾਮਨੀ ਅਰਧ ਲਖਾਈ ॥੧੬॥ ਕਰਿ ਬਾਹਨ ਬਲ ਬੇਗ 
ਬਗਾਯੋ” । ਪਰਯੋ ਨਦੀ ਮਹਿ ਜਲ ਉਛਲਾਯੋ । ਸ਼ਬਦ ਬਿਲੈਦ ਦੁਰਗ 
ਮਹਿ ਸੁਨਜੋ। ਜਾਂਗੇ ਸੁਪਤਿ; “ਸ਼ੋਰ ਕੋ ਭਨਯੋ॥੧੭॥ਪਿਖਤਿ ਪਾਹਰੂ ਜਾਰਿ 
ਮਸਾਲੈ' । “ਕੋ ਜਲ ਮਹਿੰ ਬਡ ਸ਼ਬਦ ਉਠਾਲੈ ?!। ਖੋਜ ਰਹੇ ਪਾਯਹੁ 
ਰਣ ਨਾਂਹੀ । ਕਹੈ' ਪਾਹਰੂ ਆਪਸ ਮਾਂਹੀ ॥ ੧੮ ॥ “ਕੋ ਜਲ ਜੈਤੁ ਮੱਛ ਤੇ 
ਆਦਿ ।ਨੀਰ ਉਛਾਲਿ ਉਠਾਯਹੁ ਨਾਦ?” । ਸ਼ਾਹੁਜਹਾਂ ਸਹਿ ਬੇਗਮ ਜਾਗ। 
ਰੌਰਾ ਪਰਜੋ ਸੁਨਨਿ ਸਭਿ ਲਾਗਾ ॥ ੧੯॥ ਸਰਬ ਦੁਰਗ ਮਹਿੰ ਹ੍ਰੈ ਕਰਿ 
ਰੌਰਾਂ । ਨਹਿ ਕੁਛ ਲਖੜੋ ਪਰੇ, ਨਿਜ ਠੌਰਾ । ਕੋਤਿਕ ਕਹਤਿ 4ਕੰਗਰਾ 

"ਲਗਾਮ । “ਹੇਬਾਂ ਵਿਚ । ੧ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਤੱਕ' ਮੇਰ! ਟੰਮ ਹੈ । “ਬਾਹਰ ਜਾਵਾਂ ਭਾਵੇਂ ਘੋੜਿਆਂ 
ਪਾਸ ਹੋਵਾਂ । “(ਕੁਝ) ਇਤੇ ਤੋ ਬਿਨ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਹਰ ਲਏ। #ਅਰਥ ਪਿੱਛੇ ਦੇ 
ਆਏ ਹਾਂ ਦੇਬੋ ਸਰੀ ਗੁਜ ਨ੮ ਪੂ: ਉ: ਅਧਯਾਯ ੪੨ ਮੰ ੭੫ । “ਬਾਹ ਦਾ ਬਲ ਲਾਕੇ ਛੇਤੀ 
ਨਾਲ ਵਗਾਹ ਮਾਰਿਆ । "ਕਹਿਆ “ਕੀ ਸੋਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਊ” 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੩੧੬੯ / ਤਾਸਿ ੭ । ਅੰ ੨੮, 

ਚਹਮੋ! । “ਕੌਧ ਪੁਰਾਨ? ਕੇਚਿਤ ਕਹਜੋ ॥ ੨੦ ॥ ਦੈ ਘਟਿਕਾ ਲਗ ਸ਼ੋਰ 
ਮਚਾਏ । ਬਿਨ ਜਾਨੇ ਪੁਨ ਸਭਿ ਸੁਪਤਏ । ਰਹੇ ਪਾਹਰ ਬੋਲਤਿ ਘਨੇ । 

ਸ਼ਾਂਹਜਹਾਂ ਕੀ ਚੋਕੀ ਸਨੇ ॥੨੧॥ਬਿਧਾਂਚੇਦ ਬਹੁ ਦਾਵ ਇਚਾਰੇ ।-ਨਿਕਸਿ 

ਨ ਸਕਹਿ ਤੁਰੰਗਮ ਦਾਰੇ । ਦੁਰਗ੍ ਕੰਧ ਕੌ ਫਾਂਦ/ਹ ਜਬੈ । ਪਰਹਿ 
ਬੀਚ ਰਾਵੀ ਕੇ ਤਬੈ ॥ ੨੨॥ ਤਹਾਂ ਸੋਭਾਰਿ ਚਲਹਿ ਜਬਿ ਘੋਰਾ । ਲੇ 

ਪਹੁਝੋੱ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਓਰਾਂ । ਇਸ ਬਿਨ ਅਪਰ ਉਪਾਇ ਨਕੋਉ।ਥਡ 

ਤਕਰਾਈ ਸਭਿ ਥਲ ਜੋਉ"॥੨੩॥ ਲਾਖਹੁੰ ਸੈਨਾ ਅੰਤਰ ਬਾਹਗਜੇ ਸੁਧਿ 

ਹੋਇ ਚਵਹਿੰ ਸਮਿ ਆਹਰੰ।ਜੇ ਤਰੰਗ ਕੀ ਪੀਠ ਰਹੋਂ' ਮੈਂ । ਢਿਰ। ਢੂਕਨ 

ਨਹਿ ਦੇਉ' ਕਿਸੁ ਮੈਂ” ॥੨੪॥ ਕੌਧ ਆਦਿ ਤੇ ਹਯ ਨ ਰੁਕਹਿ_ਜੇ। ਕੌ ਵੇ 

ਮਾਬ ਪਹੁਚ ਸਕਹਿ ਜੇ” । ਸਤਿਗੁਰ ਹੁਇ ਹੈਂ ਆਪ ਸਹਾਈ।ਸੈਸੇ ਕਰਨਿ 

ਨ ਮੁਹਿ ਬਨਿਆਈ ॥ ੨੫॥ ਥੋਰੇ ਦਿਨ ਮਹਿੰ ਮੈਂ ਢਿਗ ਹੋਵਾ । ਅੰਤਰ 

ਵਹਿਰ ਭੇਵ ਸਭਿ ਜੋਵਾ। ਆਪਹਿ ਬਨਤਿ ਜਾਤਿ ਸਭਿ ਕਾਰਜ । ਗੁਰੂ 

ਭਰੋਸਾ ਤਜਹਿ ਨ ਆਂਰਜ“-॥ ੨੬ ॥ ਨਿਤਪ੍ਰਭਿ ਏਵ ਬਿਚਾਰਤਿ ਦਾਵ। 

-ਗੁਰ ਢਿਗ ਲੋ ਪਹੁੰਚੋਂ- ਚਿਤ ਚਾਵਇਕ ਦਿਨ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਚਲਿ ਆਯੋ। 

ਦਮਕਤਿ ਦੇਹਿ ਤੁਰੋਗ ਦਰਸਾਯੋ ॥ ੨੭॥ ਕਰਤਿ ਕਸੇਰਾ ਸੇਵ ਖਰੋਵਾ । 

ਹਰਖਤਿ ਹਜ਼ਰਤ ਲੋਚਨ ਜੋਵਾ। “ਕਬਿ ਕੋ ਇਹ ਚਾਕਰ ਤੁਮ ਰਾਖ? 
ਹਾਥਨਿ ਜੋਰ ਦਰੋਗੇ ਭਾਖਾ॥ ੨੮ ॥ “ਦਿਨ ਈਖਦਾ ਬੀਤੇ ਇਸ ਰਹੇ । 

ਸੇਵਾ ਕਰਨਿ ਉਚਿਤ ਬਹੁ ਲਹੇ । ਮਧੁਰ ਬੋਲਨੇ ਭਲੋ ਸੁਭਾਉ । ਟਹਿਲ 

ਹਯਨਿ ਕੀ ਮਹਿੰ ਚਿਤ ਚਾਉ ॥ ੨੯ ॥ ਜਬਿ ਕੌ ਰਾਖਜੋ, ਦਿਖੰ' ਸਵਾਏ'। 
ਮਾਲਸ਼ ਕਰਤਿ ਪਹਿਰਿ ਹਥਵਾਏ'।ਮੁਕਤਾ ਸਮ ਦਮਕਤਿ ਦੁਤਿਤਨ ਕੀ। 

ਅਸ ਦੀਪਤਿ ਇਨ ਕੀਨਿ ਹਯਨਿ ਕੀ ॥ ੩੦ ॥-ਸਾਂਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੇ 

ਘੋਰੇ-ਕਹਿ ਬਹੁ ਬਾਰ ਨਮੋ ਕਰ ਜੋਰੇ।ਇਸ ਕੋ ਰੁਖ਼ ਬਹੁ ਕਰਹਿੰ ਤੁਰੈਗ। 

ਮਿਲਯੋ ਰਹੈ ਸੈਗੈ ਜਨੁ ਅੰਗ” ॥ ੩੧ ॥ ਸ਼ਾਹੁ ਬਦਨ ਬਿਧੀਏ ਕੋ ਦੇਖਾ। 

ਪਰਖਯੋ-ਇਹ ਮਤਿ ਚਤੁਰ ਵਿਸ਼ੇਖਾ-।ਕਹਜੋ “ਚਪਲ ਹੀ ਦਿ੍ਿਸ਼ਟੀ ਪਰੇ । 

੧ਵੇਖੀਦੀ ਹੈ । “ਉੱਦਮ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹ ਪੇਣਗੇ । “ਨੇੜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਢੁੱਕਣ ਦਿਆੰਗਾ। ੯(ਜੋਸਾ) 

ਕੌਣ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਵਾਠਾ (ਜੈਮਿਆੰ) ਹੈ (ਜੇ ਮੇਰੇ) ਨੇੜੇ ਢੱਕ ਸਕੇਗਾ । “ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਪੁਰਸ਼ । 5ਸੇੜੋ । 

੭(ਘੋੜੇ) ਸਵਾਂਏ ਦਿਸਦੇ ਹਨ । ਦਗੱਦੀ ਪਹਿਰ ਕੇ । ਘੇੜੇ ਨੂੰ ਮਾਲਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਗੌਂਦੀ ਜੇ ਹਥ 

ਤੇ ਪਾਕੇ ਮਲਦੇ ਹਨ। ੯ਮਾਨੋ (ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ) ਅੰਗ ਮੋਰ! ਹੀ ਮਿਲਿਆਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਗੂਫਜ । ( ੩੧੭੦) ਰਸਿ ੭। ਗੌਸੂ ੨੮, 

ਰਾਖਹੁ ਸਾਦਰ ਸੇਵ ਕਹੇ” ॥ ੩੨॥ ਭਾ ਪ੍ਰਸੈਨ ਤਨ ਤੁਕੇਗ ਨਿਹਾਰੋ । 
ਕਰੀ ਬਖਸ਼ ਤਬਿ ਦੇਕ ਹਜ਼ਾਰੋ।ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਨਜ ਸਦਨ ਸਿਧਾਰਾ। ਤਬਹਿ 
ਕਸੇਰੇ ਤਾਂਹਿ ਉਚਾਰ ॥ ੩੩ ॥ “ਸੁਨਹੁ ਦਰੋਜ਼/!ਦਰਬ ਹਜ਼ਾਗੇ।ਮੈਂ ਰਾਖਯੋ 
ਸਭਿ ਨਿਕਟਿ ਤੁਮਾਰੇ । ਅਪਰ ਚਾਕਰੀ ਕੌ ਧਨ ਜੋਇ । ਜਾਹੁ ਸੈਭਾਰਤਿ 
ਆਪੇ ਸੋਇ ॥੩੪॥ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੋਕਹੁ ਬਨਿ ਹੈ ਲੇਨਾ। ਜਿਤਿਕ 
ਚਹੋਂ ਬਿ ਕੀਜੇ ਦੇਨਾ । ਮੋ ਕਹੁ ਕੁਛ ਕ੍ਰਿਤਿਘਨ ਨਹਿ ਜਾਨਹ । ਰਾਵਰਿ 
ਕੋ ਉਪਕਾਰ ਪਛਾਨਹੁੱ' ॥ ੩੫॥ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਤੋਂ ਹੋਂ ਅਨੁਸਾਰੀ।ਆਨ 
ਸਮੀਪੀ ਲਗੇ ਤੁਮਾਰੀ” । ਸੁਨਿ ਮ੍ਰਿਦੁ ਬਾਕ ਦਰੋਗ਼ਾ ਹਰਖ੧ ।-ਲੋਭੀ 
ਹੋਇਿ,ਅਲੋਭੀ ੫ਰਖਯੋ'-॥੩੬॥ ਲੋ ਧਨ ਕੌ ਨਿਜ ਸਦਨਪਠਾਯੋ।ਥਿਧੋਏ 
ਪਰ ਭਰੋਸ ਬਹੁ ਪਾਯੋ । ਗਨ ਦਾਸਨ ਤੇ ਆਫ਼ੋ ਠਾਨਾ । ਸਭਿ ਅਨੁਸਾਰ 
ਕਰੇ ਹਿੜੁ ਮਾਨਾ” ॥ ੩੭॥ ਸਭਿ ਪਰ ਹੁਕਮ ਕਰਨ ਕੋ ਲਾਗ । 
ਮਿਲਜੋ ਰਹੈ ਕਰਿ ਕਰਿ ਅਨੁਰਾਗਾਂ । ਜਥਾ ਸਖਾਪਨ" ਤਿਨ ਸਮ ਹੋਇ। 
ਤਥਾ ਕਰਹਿ ਬੋਲਨ ਮ੍੍੍ ਸੋਇ ॥੩੮॥ ਤਿਮਰ ਭਏ ਜੀਵਣ ਘਰ ਜਾਵੈ। 
ਕਰਯੋ ਕਿੱਤ ਕੋ ਭੋਜਨ ਖਾਵੇ । ਸੁਪਤਹਿ ਆਨਿ ਹਯਨ ਕੇ ਪਾਸਾ। ਛਿਨ 
ਛਿਨ ਕਰਿ ਤਿਹ ਦੇਹਿ ਦਿਲਾਸਾ ॥ ੩੯॥ ਪ੍ਰਾਣ”, ਬਿਲੋਚਨ ਪੱਛਹਿ 
ਚੀਰ? । ਕਰ ਕੋ ਵੇਗੰਹ ਸਰਬ ਸਰੀਗ ਸੁੰਬ,ਗਾਮਚੀ,ਦੁਮਚੀ ਚਾਰੂ'।ਬਾਰ 
ਬਾਰ ਕਰਿ ਧਾਰਿ ਸੁਧਾਰੂ ॥ ੪੦ ॥ ਨਿਸ ਮਹਿ ਨਿੰਦਾ ਤਕਾਗਨ ਕੀਨਿ । 
ਬਾਸੁਰ ਮਹਿ ਆਲਸ ਤਜਿ ਦੀਨਿ । ਮਨ ਮਹਿਂ ਕਗੰਹ ਬਿਚਾਰਨ ਘਨੌ । 
-ਨੀਕੋ ਕਾਮ ਸਗਲ ਹੀ ਬਨੋਂ ॥੪੧॥ ਬਿਨਾ ਜ਼ੀਨ ਹੋਇ ਨ ਅਸਵਾਰੀ। 
ਕਿਸ ਬਲ ਅਹੈ; ਨ ਤਿਹ ਸੁਧ ਸਾਰੀ"।ਜਬਿਲੋ ਜ਼ੀਨ ਨ ਕਰ ਮਹਿ ਪਾਵੈਂ। 
ਤਬਿ ਲੋ ਕਾਰਜ ਨਹਿ ਬਨਿ ਆਵੈ-॥੪੨॥ਇਮ ਤਰਕਤਿ"'ਚਿਤ ਦਾਵ 
ਬਿਚਾਰਾ । ਮਿਲਯੋ ਸਖ' ਸਮ ਜਿਸ ਢਿਗ ਤਾਰਾ” । ਕਹ ਕਹਿ ਮ੍ਰਿਦੁ 
੧0ਛਾਣਦਾ ਹਾਂ । ਭਾਵ ਤੁਸਾਡੇ ਮਾਤਹਿਤ ਨੌਕਰੀ ਲੌਂਗਾ ਹਾਂ । $ਦਰੋਰ॥ ਖੁਸ਼ ਹੋਕੇ (ਸੇਚਦਾ ਹੈ 
ਕਿ ਮੈਂ' ਤਾਂ ਜਾਣਿਆਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਧਨ ਦਾ) ਲਾਲਚੀ ਰੇਵੇਗ ( ਪਜ ਹੁਣ ) ਪਰੀਖਯਾ ਜੋਈ 

ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਨ੍ਰਿਲੋਭੀ ਨਿਕਲਿਆ [ਵੇਖੋ ਅੱਗੇ ਅੰਨ ੩੦ ਅੰਕ ਢ]। %( ਦਰੋਗੇ ਨੇ ) ਆਪਣਾ 
ਹਿਤੂ ਮੰਨਕੇ ( ਹੋਰ ) ਸਾਰੇ ( ਨੌਕਰ ਉਸ ਦੇ ) ਮਾਭਹਿਤ ਕਰ ਦਿਤੇ। “ਮਿੱਤ੍ਰਤਾਈ । $ਨਾਸਾਂ 
੭ਕਪੜੇ ਲਾਲ । ਗਿੱਟੇ ਤੇ ਮੈਂਮ ਵਾ ਵਿਚਲਾ ਹਿੱਸਾ । ੯ਪੱਠਿਆੰ ਦੇ ਵਿਚ ਥਾਂ । ਪੁਛ ਦਾ 
ਮੁਢਲਾ ਬਾਂ । ਪੂਛ । "£ਤਿਸ ( ਕਾਠੀ ਦੀ )। "ਦਲੀਲਾਂ ਕਰਦਿਆਂ । ੧੧ਤ੍ਨਜੇਦਰਾ, 

ਭਾਵ ਜੈਦਰੇ ਕ੍ੰਜੀ ਤੋਂ ਹੈ। 



ਪ੍ਰੀ ਰੁਰ ਖੁਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੩੧੭੧) ਰ੍ ਰਾਸਿ ੭ । ਅੰਸੂ ੨੯. 

ਬਾਕਨਿ ਅਪਨਾਯੋ । ਹਾਸ ਬਿਲਾਸਨ ਕਰ ਹਰਿਖਾਯੋ ॥ ੪੩ ॥ ਮਿਲਿ 

ਸਭਿ ਸੋਂ ਕਹਿ ਬਾਤਨ ਕੌਰੀ । ਲਖਹਿ ਗਵਾਰ 
ਜਾਟ ਮਤਿ ਥੋਟੀ । ਸੁਨਿ 

ਸਨਿ ਹਸਹਿ ਮੋਦ ਉਪਜਾਵੈਂ । ਲਗਮੋ ਸੰਭਿਨਿ ਪਿਯ ਰਿਦੇ ਰਿਬਾਵੈ॥੪੪॥ 
ਨ 

2 ਹਕ 

ਵਿਤਿ ਸੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਿਂ ਸਪਤਮ ਗਾਸੇ “ਬਿਧੀ ਚੋਦ' ਲਵਪੁਰ ਪਸੇਗ ਬਰਨਨੇ ਨਾਮ ਅਸ਼ਟ ਬਿੱਸਤੀ ਅੱਸੂ ॥ ੨੮ ॥ 

੨੯. [ਕੇਰੇ ਨੇ ਹੋਰ ਭੇਤ ਲੈਣੇ । 

ਦੋਹਰਾ ॥ ਇਕ ਦਿਨ ਬੈਠਮੋ ਸਭਿਨਿ ਮਹਿ ਭਨਤਿ ਅਜਾਨ ਸਮਾਨ । 

੪ਘੇਰੇ ਸਚ ਪਤਿ ਸ਼ਾਹਿ ਕੇ ਬਲੀ ਚਲਾਕ ਮਹਾਨ ॥
੧॥ ਚੌਪਈ॥ ਹਜ਼ਰੜ 

ਹੇਰਨ ਹੇਤੁ ਰਖਾਏ। ਜਿਨ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਉਰ ਹਰਖਾਏ। ਇਸ ਬਿਧਿ 

ਰਹਹਿ ਇਸੀ ਬਲ ਖਰੇ । ਕਿਧੋਂ ਜ਼ੀਨ ਭੀ ਡਾ
ਰਨ ਕਰੇਂ ?”॥ ੨॥ ਸੁਨਿ 

ਇਕ ਬੋਲਜੋ “ਭੌ ਮਤਿ ਭੌਰੇ । ਇਨ ਕੇ ਜ਼ੀਨ ਨਹੀਂ 
ਮੁਲ ਥੋਰੇ । ਜਬਰ 

ਜਵਾਹਰ ਜ਼ਾਹਰ ਜਰੇ। ਚਾਂਮੀਕਰ ਮਹਿ ਦੀਪੜਿ ਖਰੇ ॥ ੩ ॥ ਮੁਕਤਾ 

ਕੋਰਢਾਰ ਬਰ ਹੀਰੇ । ਕਾਰੀਗਰਨ ਚੁਕੋਰਨ” ਚੀਰੇ
 । ਡਿਨ ਕੀ ਪੰਕਤਿ 

ਸ਼ੋਭਤਿ ਐਸੀ । ਦਿਪਤਿ ਗਗਨ ਮੈਂ ਤਾਰਨ ਜੇਸੀ॥੪॥ਕਬਹੁੰ ਨ ਤੈ' ਦੇਖਯੋ 

ਕਿਮ ਕੋਈ। ਜ਼ੀਨ ਤੁਰੈਗਨ ਇਨ ਸਮ ਜੋਈ । ਸਵਾਲਾਖ ਕੀਮਤ 

ਭਿਨ ਕੇਠੀ। ਤੁਮ ਸਮਾਨ ਕਬਿ ਹੋਇ ਨ ਹੇਰੀ”ਂ ॥੫॥ਕੌਨ
 ਗਵਾਰਨ ਕੌ 

ਦਿਖਰਾਵੈ। ਸ਼ਾਹੁ ਸਮੀਪ ਹੋਨਿ ਨਹਿੰ ਪਾਵੈਂ। ਬ
ਿਠਾ ਸ਼ਾਹੁ_ਕੋ ਕੌਨ 

ਬਨਾਵੈ”। ਦੇਤੋ ਧਨ ਕੋ” ਖਰਚ ਲਗਾਵੈ” ॥੬॥ ਸੁਨਿ
 ਕਰਿ ਬਿਧੀ ਚੇਦ 

ਘਿਘਿਆਨ।ਮੈਂ ਤੁਮਬਿਖੇ ਮਿਲਯੋ ਅਬਿ ਮਾਨੇ।ਸਚਪਤਿਸ਼ਾਹਿ ਹਯਨ
ਿਕੌ 

ਦਾਸ। ਨਿਸਬਾਸੁਰ ਬਾਸੋ' ਤੁਮ ਪਾਸ॥ 7 ॥ ਐਸ ਮਨਸਾ“ ਭੀ ਹੋਹਿ ਨ 

ਪੂਰੀ। ਤੋਂ ਸਭਿ ਕਾਰ ਕਰਵ ਮੈਂ ਛੁਰੀ । ਪਾਂਚ ਕਿ ਸਾਤ ਰਜ
ਤਪਣ ਕੋਰੀ। 

ਕੀਮਤਿ ਵਿਤਕ ਵਸਤੁ ਹਮ ਹੇਰੀ॥੮॥ ਸਵਾਲਾਖ ਕੌ ਕਹਾਂ ਬਨਾਂਯੁ ਊ 

ਸੁਨਤਿ ਰਿਦੈ ਮਮ ਅਚਰਜ ਆਯਹੁ । ਜ਼ੀਨ ਬਿਲੋਕਨ ਕੀ ਬਹੁ 

ਚਾਹੀ। ਇਹੈ ਸ਼ਰਾਲ ਮੇਰੋ ਤੁਮ ਪਾਹੀ?॥ ੯॥ ਇਕ ਬੋ
ਲਯੋ “ਸੋ ਕੁਲਵਨ 

ਅੰਤਰ” । ਧਰਜੋ ਰਹੈ ਸੈਭਾਰਿ ਨਿਰੈਤਰ/ਸਦਾ ਕਲੀਦ? ਰਹੇ ਜਿਸ ਹਾਂਬ । 

ਕਰਹਿ ਦਿਖਾਵਨ;ਕਹੁ ਇਹ ਸਾਬ॥੧੦॥ਸੁਨਿ ਕਰਿ ਕਹਯੋ ਕਲੀਦਨਿ 

ਵਾਰੇਂ । ਹਮ ਤੋਂ ਸਦਾ ਖਾਨ ਅਨੁਸਾਰੇ । ਬਿਨਾ ਦਰੋਜ਼ੇ_ਬਾਕ ਉਢਾਰੇ । 

ਕੜ੍ਹਨਕਰ। “ਤਨ ਵਰਗਿਆਂ ਕਦੇ ਦੇਖੀ ਬੀ ਨਹੀਂ ਹੇਣੀ । “ਕੌਲ ਬਠਵਾਂਓਂਦਾ ਰੈ ? “ਕਣ । 

ਪਜੋਸੀ (ਮੇਰੀ) ਚਾਹ । $ਉਹ ਜੈਦਰਿਆਂ ਮੰਦਰ ਹੈ [%; ਕੁਫ਼ਲ] । ?ਕੁੰਜੀ [ਫਾ੭ ਕੁਲੀਵ] । 

ਦਇਸ ਨੂੰ ਕਹੁ। ੯ਕੰਜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ । #ਪਰ:-ਨੋਰੀ । 



ਸ਼ੀ ਰ੍ਜ਼ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੁਰਜ। । ( ੩੧੭੨) ਰਾਸਿ ੭ । ਮੰ£ਊ ੨੮੯, 
ਜ਼ੀਨ ਨਿਕਾਸਹਿ ਕੌਨ ਬਿਚਾਰੇ' ॥ ੧੧॥ ਕਹੇ ਕਸੇਰਾ ਜੋ ਤਿਸ ਪਾਸ”। 
ਕੁਲਵ ਕੁਸ਼ਾਦ/ਹੇ ਲੋਹਿੰ ਨਿਕਾਸਿ । ਆਛੀ ਰੀਂਤ ਇਸੈ ਦਿਖਰਾਵੇ' । ਏਕ 
ਬਾਰ ਜੇ ਆਇਸੁ ਪਾਵੈਂ ॥੧੨॥ ਖਾਨ ਤ੍ਰਾਸ ਕੌ ਜੇ ਨਹਿ ਧਰੈ” । ਤੋ ਹਮ 
ਤੁਰਤ ਦਿਖਾਵਨ ਕਰੈਂ”। ਇਮ ਉਚਾਰਿਆ ਕਰਿ ਆਪਸ ਮਾਂਹੀ । ਖਾਨ 
ਕਹਾਵਨ ਤੇ ਸਭਿ ਚਾਹੀ ॥ ੧₹੩॥ ਇਤਨੇ ਬਿਖੈ ਦਰੋਗ਼ਾ ਆਯੋ। ਸਭਿ 
ਮਿਲਿ ਹਾਸ ਬਿਲਾਸ ਰਦਾਯੋ। ਦੇਖਾੰਤ ਸੋਂਧੇਖਾਨ ਅਲਾਯੋ । “ਕਯ' ਤੁਮ 
ਮਿਲਿ ਕੈ ਮਤਾ ਪਕਾਯੇ ?॥₹੪॥“ਸਨਹੁ ਖਾਨ ਤੁਮ ਰਥਯੋ ਕਸੇਰਾ। ਭੋਰਾ 
ਬਡ ਸੁਭਾਵ ਕੋ ਹੇਰਾਂ । ਅਨਿਕ ਬਾਰਤਾ ਐਸੀ ਕਹੇ । ਸਦ! ਹਸਾਵਤਿ ਹੀ ਬਹੁ ਰਹੈ ॥੧੫ ॥ ਅਬਿ ਹੀ ਹਟੇ ਹਾਸ ਬਹੁ ਕੀਨਿ । ਕੀਮਤ ਸਵ/ ਲਾਖ 
ਕਯਾ ਜ਼ੀਨ । ਦਸ ਬੀਸਕ ਕੌ ਸੌ ਲਗਿ ਜਾਵੇ । ਦਰਬ ਇਤੌ ਲਗਿ ਕਹਾਂ 
ਬਨਾਵੇ”॥ ੧੬ ॥ ਸੁਨਤਿ ਕਸੇਰੇ ਬਾਕ ਬਖਾਨਾ । “ਮੈ ਸੁਨਿ ਮਨ ਮਹਿੰ 
ਭਯੋ ਹਿਰਾਨਾ । ਦੇਖਨ ਚਹਤਿ ਦਿਖਾਹਿੰ ਨ ਸੋਈ । ਕਹਤਿ ਰਹ3ੋ, ਨਹਿ 
ਮਾਨਹਿ ਕੋਈ।੧੭।ਸਕਲ ਆਪ ਕੋ ਨਾਮ ਬੜਾਵਤਿ।ਕਹੇ ਤੁਮਾਰੇ ਬਿਨ 
ਨ ਦਿਖਾਵਤਿ । ਮੋਕਹ ਭੀ ਅਭਿਲਾਖ ਮਹਾਨਾ। ਜਥਿ ਲੋ ਪਿਖੋਂ ਨ ਮਾਨ 
ਹਿਰਾਨਾ”॥੨੮॥ ਸੋਂਧੇ ਭਨਜੋ “ਈਦ ਜਬਿ ਆਵੈ । ਤਿਸ ਦਿਨ ਜੁਗਲ 
ਹਯਨਿ ਪਰ ਪਾਵੈਂ।ਲੋਹੁ ਬਿਲੋਕਿ ਅਜਾਇਬ ਭਾਰੇ। ਜਿਨ ਕੇ ਸਮ ਕਬਿਹੂੰ 
ਨ ਨਿਹਾਰੇ”॥ ੧੯॥ ਸੁਨਤਿ ਕਸੇਰੇ ਬਾਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਾ। “ਇਸ ਦਮ ਕਾ 
ਕਹੁ ਕਯਾ ਭਰਵੀਸਾ। ਘਰੀ ਨ ਲਾਗ/ਹ ਹੋਹਿ ਬਿਨਾਸ਼।ਨਿਕਸਤਿ ਆਇ 
।ਕ ਨਾਹਿ ਪੁਨ ਸ੍ਰਾਸਾਂ ॥ ੨੦ ॥ ਕ਼ੈਨਿ ਤਗੀਫ ਜ਼ੀਨ ਕੀ ਸਭਿਹੁੰ । ਮੋਹਿ 
ਰਿਦਾ ਸੁਨਿ ਬਿਸਮਜੋ ਤਬਿਹੂੰ । ਚੇਨ ਨ ਪਰਹਿ ਥਿਲੋਕੇ ਬਿਨਾ। ਸਵ 
ਲਾਖ ਧਨ ਅਚਰਜ ਸੁਨਾ ॥੨੧॥ ਤੁਮਰੇ ਨਿਕਟਿ ਸਦੀਵ ਰਹਾਉ'। ਅਸ 
ਭੀ ਨਹੀਂ ਕਾਮਨਾ ਪਾਊ'। ਯਾਂਤੇ ਆਇਸੁ ਦੀਜੀਂਹ ਖਾਨ। ਜਿਸ ਤੇ ਜ਼ੀਨ 
ਦਿਖਾਵਹਿੰ ਆਨਿ” ॥੨੨॥ ਦੇਖਿ ਦਰੋਗੇ ਅਸ ਅਭਿਲਾਖ॥ ਖਰੋ ਕਲੀਦ- 
ਵਾਰ”; ਤਿਹ ਭਾਖਾ । “ਜ਼ੀਨ ਨਿਕਾਸਿ ਦੇਹੁ ਦਿਖਰਾਇ ।ਰਿਦੇ ਕਸੋਗਾ ਜੋ 
"ਅਸੀਂ ਕੋਣ ਵਿਚਾਹੇ ਹਾਂ । “ਜੇ ਕਸੇਰ ਤਿਸ ( ਦਚੇਤੇ ) ਨੂੰ ਕਹੇ ਤਾਂ । 5ਜੇ ਖਾਨ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ 
ਡਰਦੇ ਨਾ ਹੋਈਏ । “(ਕਾਠੀ ਵਿਚ ਹੋਰ) ਕੀ ਬਣਾਉ'ਏ ਹਨ ਕਿ ਇੰਨ ਧਨ ਲਰ। ਜਾਂਦਾ ਹੈ। (%) ਇਤਨਾ ਧਨ ਲਾਕੇ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਣ ਹੈ।“ਅਸਚਰਜ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ । €ਨਿਕਲਿਆ ਸਾਹ 
ਢੇਰ ਆਵੇ ਕਿ ਨਾ ਆਵੇ । “ਖੰੜ॥ ਸੀ ਕੁੰਜੀ ਵਾਲਾ । #ਘ:=-ਬਿਚਾਰ । 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੩੧੭੩ ) ਰਾਸਿ ੭ । ਅੰਮੂ ੨੯ 

ਹਰਖਾਇ ॥ ੨੩॥ ਤਿਸੀ ਰੀਤਿ ਸਭਿ ਫੇਰ ਸੇਭਾਰਹੁ । ਅੰਤਰ ਧਾਰ ਤਾਠੋ 

ਤਹਿ ਮਾਂਰਹਾ । ਲੇ ਆਇਸ ਕੋ ਲਾਇ ਕਲੀਦ । ਕੁਲਫ ਖੋਲਿ ਕਰਿ 

ਲਖੀ ਤਗੀਦ" ॥੨੪॥ ਅੰਤਰ ਹੁਇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼, ਲੈ ਆਯੋ।ਆਨ ਵਹਿਰ ਧਰਿ 
ਬੈਠਿ ਖੁਲ੍ਹਾਯੋਜਬਿ ਵਸਤ੍ਨਿ ਤੇ ਵਹਿਰ ਨਿਕਾਰ॥ਜਰੇ ਜਵਾਹਰ ਦਮਕ 

ਉਦਾਰਾ॥੨੫॥ਹੇਰਿ ਕਸੇਰੇ ਫੇਰ ਉਚਾਰੇਇਹ ਤੋ ਪਾਹਨ ਉੱਜਲ ਸਾਰੇ। 

ਹਮਰੇ ਜਬਿ ਜਵਾਰ ਪਕ ਜਾਇ। ਇਨ ਮੁਕਤਾ ਸਮ ਕਹਤਿ ਚਬਾਇ ॥ 

੨੬॥ ਮੈਂ ਜਾਨਤਿ ਕੁਛ ਆਛੋ ਹੋਇਇਨ ਸਮ ਹਮ ਚਰਬਤਿ ਦੇ ਖੋਇ'। 

ਕਹਾਂ ਜਵਾਹਰਿ ਲਗਿ ਇਸ ਮਾਂਹੀ । ਮੁਝ ਕੋ ਤੌ ਭਾਸਤਿ ਕੁਛ ਨਾਂਹੀ ॥ 

੨੭॥ ਸਵਾਲਾਖ ਧਨ ਕਹਾਂ ਲਗਾਯੋ । ਉੱਜਲ ਪਾਹਨ ਬਹੁ । ਖਚਿਵਾਯੋ । 

ਕੈ ਜੁਵਾਰ ਸਮ ਦਾਨੇ ਪੋਏ । ਗੁੱਛੇ ਲਰਕਤਿ ਹੈ ਗਨ ਜੋਏ॥੨੮॥ਸੁਨਤਿ 

ਹਸੇ ਸਭਿ ਕਹਿੰ “ਮਤਿ ਭੋਰੇ ! ਹੀਰੇ ਚਾਰੂ ਚੀਰ ਚੁਕੋਰੇ । ਕਈ ਹਜ਼ਾਰਨ 

ਖਰਚੇ ਪਾਵੇ । ਜਿਸ ਕੋ ਤੁੰ ਪਾਹਨ ਬਤਰਾਵੈ' ॥ ੨੯ ॥ ਲਿਏ ਨ ਦੀਏ 

ਕਹਾਂ ਤੂ ਜਾਨਹਿ । ਇਨ ਕੀ ਕੀਮਤ ਕਹਾਂ ੫ਛਾਨਹਿਂ। ਇਹ ਸ਼ਾਹੁਨਿ ਕੇਂ 

ਹੋਭਿ ਸਮੀਪ। ਨਹੀਂ ਮਵੱਸਰ ਅਪਰ ਮਹੀ੫॥ ੩੦ ॥ ਨਿਜ ਕਰ ਲਾਇ 

ਕਸੇਰੇ ਹੇਰੇ। ਕਹੈ “ਨ ਮ੍ਰਿਦੁਲ, ਕਠੋਰ ਘਨੇਰੇ । ਚੁਭੈ' ਸ਼ਾਹ ਕੌ ਤਨ 

ਜਬਿ ਡ੍ਰੋ ਹੈਂ।ਇਨ ਲਾਗੇ ਸੁਖ ਕਯਾਂ ਤਿਸ ਹ੍ਰੈ ਹੈ?॥੩੧॥ਕਹਿ ਸੋੱ 'ਧਾਇਨ 

ਮ੍ਰਿਦੁ ਸ਼ੁਭਿ ਜਾਨੋ । ਲੋ ਕਰਿ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਖਾਨੇ“ ।ਇਨ ਤੇ ਸ਼ੋਭਾ ਹੋਤਿ 

ਬਿਸਾਲਾ । ਸੁੰਦਰ ਦੀਖਤਿ ਅਧਿਕ ਉਜਾਲਾ ॥ ੩੨॥ ਤੂੰ ਭੌਰਾ ਕੁਛ ਜਾਨੋ 

ਨਾਂਗੇ । ਨਹੀਂ ਨਿਹਾਰੇ ਆਗੇ ਕਾਂਹੀ£ । ਵਸਤੂ ਅਪਰ ਜਿ ਪਾਇ ਨ ਕੋਇ। 

ਸੋ ਸ਼ਾਹਨਿ ਢਿਗ ਉੱਤਮ ਹੋਇ?” ॥ ੩੩ ॥ ਸਨਤਿ ਕਸੇਰੇ ਬਾਕ ਉਚਾਰੇ। 

“ਹਮ ਸਮ ਜੇ ਧਨ ਪਾਹਿੰ ਹਜ਼ਾਰੇ । ਸਭਿ ਬਯ ਲੋ ਠਾਨੈਂ' ਗੁਜ਼ਰਾਨ । ਨਿਜ 

ਅਰੁ ਸੁਤ ਕਰਿ ਬਯਾਹੁ ਮਹਾਨ ॥੩੪॥ ਇਹ ਤੋ ਦਰਬ ਜਿ ਬਾਦ ਲਟਾਂਵੈਂ। 

ਇਹੁ ਸ਼ਾਹਨਿ ਕੋ ਹੀ ਬਨਿ ਆਵੈ?। ਬਸਤ੍ਰ ਲਪੇਟੇ ਪ੍ਰਥਮ ਸਮਾਨਾਂ । 

ਭਲੋ ਸੇਭਾਰਜੋ ਸੋਂਧੇ ਖਾਨਾ ॥੩੫ ॥ ਹਾਥ ਕਸੇਰੇ ਕੇ ਉਚਵਾਏ । ਗਏ 

((ਦਰੈਰੀ ਦੀ) ਤਾਗਇ ਜਾਰ) । “ਕਹਿਣ ਲਗਾ ਇਨਾਂ ਮੋਤੀਆਂ ਵਾਂਡ ( ਦਾਣੇ) ਚਬਦੇ ਹਾਂ / 

ਬਚਬਾਕੇ ਗੁਫਾ ਦੇਦੇ ਹਾੰ । €ਹੇਚਨਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬੀ ਐਸੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ । (ਅ) ਰਾਜਿਆਂ ਤੇ 

ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿੱਸੇ ਨੂੰ ਪੁਪਤ ਨਹੀਂ ਹੈਦੋ [ ਅ--ਮੁਯੌਸਰ=ਜੇ ਸੋਥ ਲੱਭ _ਪਵ ]। 

੫ਹਬ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਕੁਛ ਖਾਣੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ । #ਕਿਧਰੇ ।(ਅ) ਕਦੇ । 



ਹਰ ਪੁਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੩੧੭੩੪) ਰਾਸਿ 2 । ਅਸੂ ੩੦ 

ਸੇਗ ਲੇ ਥਾਏ। ਸੋਭਾਰਿ ਧਰਾਯੋ । ਬਿਧੀਏ ਦੇਖਿ ਭੋਵ 
ਸਭਿ ਪਾਯੋ ॥ ੩੬ ॥ ਇਤ ਉਤ ਪਿਖਿ ਕਰਿ ਬਾਹਰ ਆਵਾ। ਕਰ ਕਲੀਦ 
ਜਿਸ ਕੁਲਫ ਲਗਾਵਾ ।ਸੋਂਧੇ ਖਾਨ ਗਯੋ ਨਿਜ ਕਾਜ/ਜਾਨਿ ਲੀਨਿ ਮਨ, 
ਸਕਲ ਸਮਾਜ ॥ ੩੭॥ ਨਿਜ ਕਰ ਤੇ ਕਲੀਦ ਜਹਿੰ ਰਖੀ । ਸੋ ਭੀ ਥਾਇ 
ਕਸੇਰੇ ਲਖੀ" । ਦਿਵਸ ਬਿਤਾਇ ਭਯੋ ਅੰਧਕਾਰ।ਘਰ ਜੀਵਣ ਕੇ ਕੀਨਿ 
ਅਹਾਰਾ ॥ ੩੮ ॥ ਨਿਸ ਬਿਤਾਇ ਕਰਿ ਵਹਿਰ ਪਯਾਨਾਂ । ਖੁਰਚੀ ਦੂਬ 
ਦੇਖਿ ਸ਼ੁਕ ਥਾਨਾ । ਆਨਿ ਹਯਨਿ ਕੇ ਆਗੇ ਪਾਈ।ਹਰਖਤਿ ਧਾਰੰਤਿ ਸੇਵ 
ਸਵਾਈ॥੩੯॥ਦੇਖਿ ਦਰੋਗ਼ੇ ਗਿਰ ਉਚਾਰੀ।/ਤੁਹੀਂ ਕਸੇਰੇ!ਦੇਇ ਨਿਹਾਰੀ। 
ਥਾਨ ਪਾਨ ਤੁਰੰਗਨ ਕੋ ਸਾਰਾ । ਦੇਹ ਤੁਹੀ' ਲਿਹੁ ਨਿਸ ਦਿਨ ਸਾਰਾ?॥ 
੪੦ ॥ ਬਿਧੀਆ ਦੇਨਿ ਲਗਜੋ ਤਬਿ ਤੈਸੇ । ਆਗੇ ਸੇਵਕ ਚਾਂਰਤਿ ਜੈਸੇ । 
ਲੈਨੀ ਖਾਨ ਪਾਨ ਸੁਧਿ ਸਾਰੀ । ਧਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕੌ ਸਰਬ ਸੇਭਾਰੀ ॥ ੪੧॥ ਜਬੈ 
ਕਸੇਰੇ ਹੇਰਹਿੰ ਘੋਰੇ । ਹਿਹਨਾਵੈਂ ਉਰ ਮੁਦਤਿ ਨ ਥੋਰੇ।ਲਖਿ ਸੇਵਾ ਕੌ ਬਹੁ 
ਅਨੁਰਾਗੇ । ਪੌਰ ਉਠਾਵਤਿ ਪਿਖ ਕਰਿ ਆਗੇ ॥੪੨॥ ਬਦਨ ਬਿਲੋਚਨ 
ਪਰ ਕਰ ਵੇਰੈ । ਦੇਤਿ ਦਿਲਾਸਾ ਬੋਲਿ ਘਨੋਰੋ । ਮਾਲਸ਼ ਕਰਹਿ ਪਹਿਰਿ 
ਹਥਵਾਈ” । ਨਖ ਸਿਖ ਲੌ ਤਨ ਦੈ ਦਮਕਾਈ ॥ ੪੩ ॥ ਖਿੰਘਰ ਦੇਕ 
ਵਹਿਰ ਤੇ ਆਨੌ । ਆਧੀ ਰਾਤਿ ਪਰੀ ਜਬਿ ਜਾਨੰ। ਬਡੇ ਬੇਗ ਤੇ ਨਦੀ 
ਗਿਰਾਵੇ।ਜਲ ਉਛਾਲ ਕਰਿ ਨਾਦ ਉਠਾਵੈ ॥੪੪॥ ਤੀਨ ਚਾਰ ਦਿਨ ਜਾਗ 
ਨਿਹਾਰੇ” । ਕੁਛ ਨਹਿ ਲਖਹਿੰ ਸੁਪਤ ਹੁਇੰ ਸਾਰੇ । ਪੰਦ੍ਹਿ ਦਿਵਸ ਕਰਤਿ 
ਇਮ ਰਹਜੋ।-ਕੋ ਜਲਜੇਤੁ ਹੋਇ-ਅਸ ਲਹਹੋ ॥ ੪੫ ॥ ਬਹੁਰ ਦੋਖਿਬੇ 
ਨਾਂਹਿਨ ਕਰੈ' । ਪਹਿਰਾ ਦੇਤਿ ਪਾਹਰੂ ਪਰੈ“ । ਘੋਰਾ ਲੈ ਨਿਕਸਨਿ ਬਲ 
ਭਾਰੀ । ਅਚਰਜ ਕਰਿਬੇ ਸਭਿਨਿ ਮੜਾਰੀ॥ ੪੬ ॥ ਅਪਨੀ ਦ੍੍ਸ਼ਟਿ ਤਰੇ 
ਸਭਿ ਕੀਨਾ । ਬਾਰ ਬਾਰ ਫਾਂਦਨ ਥਲਾਂ ਜੀਨਾ । ਅਪਨੀ ਘਾਤ ਲਾਇਬੇ 
ਹੇਤੁ । ਕਰਤਿ ਰਹਤਿ ਬਿਧਿ ਸੁਮਤਿ ਸਮੇਤ ॥ 8੭ ॥ (੪੩ ਫ ਪਤਾ ਸੁਰਜ ਪ੍ਰ 
ਸਪਤਮ ਰਾਸੇ “ਬਿਧੀਆ ਸਰਬ ਭੇਤ ਲੋਵਨ' ਪ੍ਰਸੋਗ ਬਰਨਨੇ ਨਾਮ ਉਨ ਤ੍ਰਿੰਸਤੀ ਔਸੂ ॥ ੨੯ ॥ 

੩੦. (ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਲੇਤੇ ਵਲੋਂ ਜ਼ਿਆਫ਼ਤ] । 

ਦੋਹਰਾ ॥ ਸਰਬ ਭੇਵ ਕੋ ਜਾਨਿ ਕਰਿ ਨਿਕਸਨਿ ਹੇਤੁ ਉਪਾਵ। ਰਚਤਿ 
ਸੁਮਤਿ ਕਰਿ ਆਪਨੀ ਜਯੋਂ ਲਾਗਹਿ ਨਿਜ ਦਾਵ ॥ ੧॥ ਚੌਪਈ ॥-ਕਿਸ 
_ਜਣ ਲਈ । ੨ਗੱਦੀ । ₹ਚਮਕਾ ਦੇਵੇ । ੧(ਪਹਿਰੇਦਾਰ) ਜਾਗ ਪੈਂਦੇ ਤੇ ਵੇਖੰਦੇ। “ਪਹਿਰੇਦਾਰ 
ਪਏ ਪਹਿਰਾ ਦੇਦੇ ਰਹਿਣ । (ਅ) ਪਹੇ=ਦਰ ਦਰ । $ਟੱਪਣ ਦੀ ਥਾਂ । 
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ਪ੍ਰਕਾਰ ਢਿਹੁ ਸੁਪਤਹਿੰ ਸਾਰੇ । ਲਖਹਿ ਨ ਜ਼ੀਨ ਤੁਰੈਗਮ ਡਾਰੇ । ਸੋ 

ਉਪਾਵ ਮੋਕਹੁ ਬਨਿ ਆਵਹਿ/ਜਾਗਹਿ ਜਥਿ ਸਭਿ ਬਹੁਤ ਜਗਾਵਹਿੰ-॥ 

੨॥ ਰਿਦੈ ਬਿਚਾਰਿ ਉਪਾਵ ਅਹੈਭਾ । ਜਿਸ ਤੇ ਹੋਵਹਿ
 ਸਭਿਨਿ ਅਦੈਭਾ । 

ਸਤਿਗੁਰ ਕੌ ਧਰਿ ਧਕਾਨ ਮਨਾਵਹਿ ।-ਅਪਨੋ ਕਾਰਜ ਆਪ ਬਨਾਵਹਹਿੰ- 

॥ ੩॥ਹੁਤੇ ਹਯਨਿ ਕੇ ਸੇਵਕ ਸਾਗੇਰਾਗ ਤੰਗ ਕਰਿ ਮੋਦਤਿ ਭਾਰੇ'।ਕੈਢ
 

ਕੋਚਨੀ” ਮਹਿ ਧਨ ਖੋਵਹਿੰ ।ਬਾਵੇਬਾਰ ਤਮਾਸ਼ੋ ਜੋਵਹਿ ॥੪॥ ਇਕ ਦਿਨ 

ਬੈਠਿ ਸਭਾ ਮਹਿੰ ਸਾਰੇ । ਹਾਸ ਬਿਲਾਸਨ ਬਾਕ ਉਚਾਰੇ । ਦਾਸ ਕਹੈ 

“ਸੁਨਿ ਕਾਤ ਕਸੇਰੇ !। ਰਹਕੋ ਨਵੀਨ ਆਇ
 ਇਸ ਡੇਰੇ ॥੫॥ ਅਧਿਕ 

ਚਾਕਰੀ ਸਭਿ ਤੇ ਭਈ.ਸ਼ਾਂਹੁ ਨਿਕਟਿ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲਈ।ਨਹਿ ਕ੍ਰਾਤੰਨ 

ਮਹਿ ਜ਼ਕਾਵਤ ਕਰੀ”। ਇਹੁ ਆਛੀ ਨਹਿ 
ਤੁਝ ਤੇ ਸਰੀ? ॥ ੬ ॥ ਸੁਨਿ 

ਇਕ ਅਜੋਗ ਮੁਹਿ ਬਹੁਤ ਬਿਚਾਰਾ। ਜਨਮ ਹ
ਿੰਦੁ ਮਮ; ਤੁਰਕ ਤੁਮਾਰਾ 

॥੮॥ ਜ਼ਾਵਤ ਨਹਿ ਅਹਾਂਰ ਕੀ ਬਨੈ । ਅਪਰ ਕਰਵ”, ਤੁਮ ਸਭਿ ਜਿਮ 

ਭਨੈ। ਧਨ ਲਾਲਚ ਮੇਰੇ ਕੁਛ ਨਾਂਹੀ । ਖਾਇ ਖੁਲਾਇ ਦੇਉ' ਤੁਮ ਮਾਂਹੀ” 

॥੯॥ ਮੈਂ ਨਿਜ ਭਨੋ' ਮਨੋਰਥ ਮਨ ਕੌ।ਜ਼ਵੜ ਕਰੌ ਕੈਢ“ ਸਭਿਹਿਨਿ 

ਕੋ। ਜੇਤਿਕ ਚਾਹੋ ਤੇਤਿਕ ਪੀਓ । ਬਨਹੁੰਂ ਅਨੌਦਤਿ ਅਮਲੀ ਥੀਓ ॥ 

੧੦॥ ਮਿਲਿ ਬੈਠਹੁ ਤੁਮ ਇਕਬਲ ਸਾਰੇ । ਭਰਿ ਭਰਿ ਘਟ ਮਹਿੰ"'ਧਰੌਂ 

ਮਬਾਰੇ। ਰਾਂਗ ਰੋਗ ਕਰਿ ਕਰ ਹਰਖਾਵੇਹੁ । ਅਮਲੀ ਹੋਇ ਅਪਨ ਬਲ 

ਜਾਵਹੁ ॥ ੧੧॥ ਨਿਜ ਕਰ ਭਰਿ ਭਰਿ ਪਯਾਲੇ ਦੈਹੋਂ । ਸਭਿ ਤ੍ਰਿਪਤਾਇ 

ਖੁਸ਼ੀ ਮੈਂ ਲੋਹੇ । ਕਰਹੁ ਪਰਸਪਰ ਬਾਕ ਬਨਾਵਿ'। ਕਰਹੁ ਮਜਾ ਤੁਮੇ 

ਢਿਯੋ ਖ਼ੁਦਾਇ”॥₹੨॥ ਨਹਿੰ ਇਸ ਦਮ ਕੋ ਕੁਛ ਭਰਵਾਸਾ । ਇਹੀ 

ਗਰਗ ਹੋਗਾਂ ਵਿਚ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ । “ਸ਼ਰਾਬ । “ਵੇਸ਼ਵਾ । ਝਣੋਣੀ [ ਅਮਜ਼ਯਾਫ਼ਤ 

=ਖਾਣਾ । ਦਾਅਵਤ]। “ਮਨ ਵਿਚ ਜਾਂਣਿਆਂ । ੬ਮੇਨੂੰ (ਆਪਣੇ ਆਪ) ਇਹ ਸੁੱਬੀ ਨਹੀ ਸੀ 

( ਚੈਗਾ ਹੋਇਅ' ਜੇ) ਤੁਸਾੰ ਸਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿਤੀ ਹੈ । ?ਕਰਾਂਰਾ । “ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚ ਖਾ ਖੁਲਾ 

ਦਿਆਂਗਾ । ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ । '“ਘੋੜੇ ਵਿਚੋਂ । “ਆਪਸ ਵਿਚ ਖੂਬ ਰੱਖ ਮਹੇ। "ਖੁਦਾ ਦੇ 

ਦਿਤੇ ਸਜ਼ੇ ਕਰਨੇ । 
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ਲਾਭ; ਕਰਿ ਲੇਹੁ ਬਿਲਾਸ” । ਸੁਨਿ ਹਯ ਸੇਵਕ ਸਭਿ ਹਰਖਾਏ । “ਸਾਯ ਸਾਧ' ਮੁਖ ਬਾਕ ਅਲਾਏ ॥ ੧੩ ॥ ਇਮ ਪ੍ਰਮੈਨਤਾ ਧਾਰਹਿੰ ਸਾਰੇ । “ਪੀ 
ਪੀ ਕੌਵ ਬਨਹਿ ਮਤਵਾਰੇ । ਖਾਨੇ ਕੌ ਖਾਨਾ ਕੜਾ ਅਹੋ। ਨਿਜ ਨਿਜ 
ਸਦਨ ਹਮਸ਼ੇਂ ਲਹੈਂ"॥੧੪॥ ਮਿਲਿ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹਿੰ ਪੀਵਤਿ ਕਬਿਹ੍ਰਬਚਨ 
ਬਿਲਾਸ ਨ ਹੋਂਯਹੁ ਸਭਿਟੂੰ । ਜ਼ਾਵਤ ਇਸਤੇ ਨਾਂਹਿਨ ਨੀਕੀ । ਇਹੇ 
ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਸਭਿ ਕੇ ਜੀ ਕ”॥ ੧੫॥ ਸੁਨਿ ਬਿਧੀਏ ਮਨ ਘਾਤ ਬਿਚਾਰੀ। 
-ਅਸ਼ਟਮ ਵਦੀ ਆਜ ਸੁਖਕਾਰੀ । ਪ੍ਰਥਮ ਨਿਸਾ ਮਹਿ ਬਡ ਅੰਧਕਾਰਾ। 
ਉਦਹਿ ਚੋਦ ਪੁਨ ਗਗਨ ਮਝਾਰ' ॥ ੧੬ ॥ ਤਮ ਮਹਿੰ ਦ੍ਰਗ ਤੁਰੈਗ 
ਵੇਦਾਵੇਂ । ਹੁਇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਿਖਿ ਪੰਥ ਸਿਧਾਵੇਂ।ਕਰੋਂ ਆਜ ਹੀ ਜ਼ਾਫਤ ਕੈਫ। 
ਹੋਤਿ ਪ੍ਰਭਾਤ ਮਿਲੈ ਇਨ ਹੈਫ'-॥ ੧੭॥ ਇਮ ਬਿਚਾਰ ਕਰਿ ਬੋਲਯੋ 
ਸੋਇ। “ਖਾਣਾ ਖਾਹੁ ਆਜ ਨਹਿ ਕੋਇ । ਤੁਮ ਸਭਿ ਕੌ ਹੈ ਕਸਮ ਖ਼ੁਦਾਇ। 
ਜੇ ਨ ਮਿਲਹੁਇਹਠਾਂ ਸਮੁਦਾਇ॥੧੮॥ਮੈ' ਅਬਿ ਜਾਇ ਬਾਰਨੀ ਲਯਾਉ'। 
ਅਤਿ ਨੀਕੀ ਨਿਜ ਹਾਥ ਪਿਲਾਊਂ' । ਪ੍ਰਥਮ ਪਾਨ ਕਰਿ ਮਿਲਿ ਇਸ 
ਬਾਨ । ਮਨ ਭਾਵਤਿ ਲੇ ਅਮਲ ਮਹਾਨ॥ ੧੯ ॥ਬਹੁਰ ਜਥਾ ਰਚਿ ਖਾਨ 
ਕਰੀਜੈ । ਬੇਸਯਾ ਰਮਹੁ ਕਿ ਘਰ ਗਮਨੀਜੈ”ਂ । ਨਹੀਂ ਜਾਉ” ਇਹਠਾਂ ਪਚ 
ਰਹੋ' । ਆਜ ਚਿੰਤ ਨਹਿ ਕਿਸ ਬਿਧਿ ਲਹੋ॥ ੨੦ ॥ ਸਭਿ ਬਿਧਿ ਬਿਲਸਹੁ 
ਐਸ਼ ਬਿਸਾਲਾ । ਮੈਂ ਸਭਿ ਕਾਰਜ ਲੇਹੁ ਸੈਭਾਲ” । ਇਮ ਕਹਿਤੈ 
ਸੈਧਕਾ ਹੁਇ ਆਈ । ਪਸਰਯੋ ਤਿਮਰ ਗਗਨ ਲਿਯ ਛਾਈ ॥ ੨੨॥ 
ਡਿਸ ਥਲ ਕਰਿ ਇਕਠੇ ਸਮੁਦਾਇਆ । ਆਪ ਲੈਨਿ ਹਿਤ ਕੌਫ 
ਸਿਧਾਇਆ। ਘਰ ਤਿਖਾਨ ਜੀਵਨ ਕੇ ਗਯੋ । ਬੀਸ ਰਜਤਪਣ ਲੋੜਿ 
ਸੁ ਭਯੋ ॥ ੨੨॥ ਬੂੜਯੋ ਸੌਡਕ” ਸਦਨ ਬਿਸਾਲਾ। ਹਿਤ ਸ਼ਰਾਬ ਕੇ ਤਤ- 
"ਭਾਵ ( ਖਾਣਾ ) ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਖਾਂਦੇ ਹੀ ਹਾਂ _ਆਪੋ ਅਪਣੇ ਘਰੀ'। ੨੫ਛੁਤਾਵਾ [ ਆ, ਹੈਫ਼= 
ਅਫ਼ਸੋਸ; ਸਿਤਮ; ਜ਼ੁਲਮ] । ਦਸੋਸ਼ ਮਨਾਓ । "ਸ਼ਰਾਬ ਵਾਲੇ ਦਾ ਘਰ [#; ਸੇਂਡਿਕ] । 

"ਇਹ ਸਾਰਾ ਨਕਸ਼ਾ ਤੇ ਵੇਰਵਾ ਕਵਿ ਜੀ ਦੇ ਸਮਾਂ ਬੈਨ੍ਹਣ ਤੇ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਚਿੱਤ, ਵਾਂਝੂ 
ਚਿੱਤਰ ਦੇਣ ਦਾ ਕਮਾਲ ਤਾੰ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੋਕ ਹੋਰ ਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀ 
ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਏ । ਇਥੋਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕੱਢਣਾ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਨਾਠ ਅਨਯਾਇ ਹੇਵੇਰ॥ ਕਿ 
ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਭੈੜੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਪੂਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਕਵਿ ਜੀ ਦਾ 
ਇਹ ਆਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਤੋਂ ਪਾਪ ਦਾ ਪੂਚਾਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਲੇਖ ਲਿਖਣ 
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ਛਿਨ ਚਾਲਾ । ਮਿਲਯੋ ਜਾਇ ਕਰਿ ਬੋਲਨੋ ਤਾਂਹੀ । “ਸਾਰ ਬਾਰਨੀ” ਹੈ 

ਤੁਵ ਪਾਹੀ ?॥ ੨੩ ॥ ਆਛੀ ਦੇਹ ਮੋਲ ਬਹ ਲੀਜਹਿ । ਅਮਲ ਘਨ 

ਜਿਸ ਥੋਰੀ ਪੀਜੀਹ! । ਕਹਤੋ “ਮੋਲ ਡਿਉਢਾਂ ਮੈਂ ਲੈ ਹੋਂ । ਸਾਰ ਬਾਰਨੀ" 

ਘਰ ਤੇ ਦੈ ਹੋਂ ॥ ੨੪॥ ਪੀਜੈ ਅਲਪ ਹੁਜੀਏ ਬੋਰਾਖੋਜਹਿ ਪਾਇਨ ਘਰ 

ਕੋ ਹੌਰ”। ਔਰ ਤਰੀਵ ਕਹਾਂ ਕਰਿ ਕਹੈਂ । ਨਿਕਸਹਿ ਮੂਤ ਨਹੀਂ 
ਸੁਧ 

ਲਹੈ”॥ ੨੫॥ ਬਿਧੀਆ ਕਹੈ “ਮੋਲ ਲਿਹੁ ਦੂਨਾ । ਦਿਹੁ ਸ਼ਰਾਬ ਜਿਸ 

ਅਮਲ ਚਉਨਾ? । ਇਮ ਕਹਿ ਬੀਸ ਰਜਤਪਣ ਦੀਨਿ।ਸਰਬਾਰਨੀ ਘਟ” 

ਭਰਿ ਲੀਨਿ ॥ ੨੬ ॥ ਨਿਜਦਾਸਨ ਕੇ ਸਿਰ ਉਚਵਾਇ । ਬਿਧੀਏ ਸੈਗ 

ਸੁ ਦਏ ਪਠਾਇ।ਬੀਤੀ ਜਾਮਨਿ ਘਟਿਕਾ ਚਾਰੀ । ਪਹੁੰਢਮੋ ਨਿਕਟਿ ਜਾਂਇ 

ਮਤਿ ਭਾਰੀ ॥ ੨੭॥ ਆਗੈ ਦਾਸਨਿ ਕੌ ਸਮੁਦਾਯਾਂ । ਮਿਲੋ ਸਕਲ ਸਨ 

ਲਖਹਿ ਨ ਮਾਯਾ । ਬਿਰੇ ਪ੍ਰਤੀਖਤ-ਅਜਹੁ ਨ ਆਐੋ-। ਭਦ ਮੁਦਿਤ 

ਚਿਤ ਜਬਿ ਦਰਸਾਲੋ ॥ ੨੮ ॥ ਵਰਕ ਸਾਬ“ਪੰਕੜਿ ਬੈਠਾਈ । ਪਿਖਿ 

ਬਿਧੀਏ ਸਭਿਹੰਨ ਸੁਨਾਈ। “ਸਾਰਬਾਰਨੀ ਟੋਰਿ” ਘਨੋਰੀ/ਮੈਂਆਨੀ ਫਿਰਿ- 

ਕੋ ਬਹੁਤੇਰੀ ॥ ੨੯ ॥ ਸਨੇ ਸਨੋ ਖੋਰੀ ਕਰਿ ਪਾਨ । ਕਰਹੁ ਬਾਰਤਾਲਾ 

ਸੁਜਾਨ” । ਪੰਚ ਰਜਤਪਨ ਇਹ ਅਬਿ ਲਹੀਅਹਿ । ਨੁਕਲ” ਅਨਾਵਹੁ 

ਜੋ ਚਿਤ ਚਹੀਅਹਿ ॥ ੩੦ ॥ ਮੈ ਭਰਿ ਭਰਿ ਦੇਵੇਂ ਤੁਮ ਪੜਾਲੇ। ਕੀਜਹਿ 

ਆਜ ਬਿਨੋਦ ਇਸਾਲੋ । ਬਿਛੁਰਹਿ ਯਾਦ ਰਖੋਗੇ ਸਾਰੇ।ਦਿੱਤਕਾਦਿਕ ਬਚ 

ਕਹਿ ਕਹਿ ਪਾਰੇ ॥੩੧॥ ਨੁਕਲ ਘਣੀ ਦੋ ਇਕ ਮਹਿੰ ਆਈ । ਤਨਕ 

ਤਨਕ ਦੇ ਪ੍ਰਥਮ ਪਿਆਈ । ਬਤਰਸ' ਕੇ ਲਾਲਦੇ ੩ਬਿ ਲਾਏ।ਹੈਕ 

ਕੋਤੇ# ਹੁਲਸਾਦ"” ॥ ੩੨ ॥ ਮਾਦਕ”"_ ਚਢਹੋ ਭਕੁਕੇ ਜੈਸਾ । ਕੌ 

ਬਿਹਸਤਿ, ਕੋ ਬਹਿਸਤਿ ਬੈਸ਼"'।ਚਰਬਹਿੰ'ਨੁਕਲਨ;ਪੀਵੈਂ ਪਜਾਲੋ
ਏ 

ਗਵਾਰ ਦਾਸ ਮਤਵਾਲ"॥੩੩॥ੜੇਢ ਜਾਮ ਨਿਸ ਜਬੈ ਬਿਤਾਈ ।-ਕੈਫ 

`ਛੂਫ ਕੀ'“ ਤਬੈ ਪਿਲਾਈ।ਤਹਿ ਕੇ ਹੁਤੇ ਪਾਹਤ ਲਥੈ। ਭਰਿ ਕਰਿ ਦੇਨਿ 

ਕਦੋਗੀ ਸ਼ਰਬ। (ਅ) ਸੰਵਲ ਦਰਜੇ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ । ੨(ਜੋਸ ਝੋਰਾ ਹੋਵੇ) ਸਿ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ 

ਬ੍ਰਹਾ ਹੀ ਨਾਂ ਲੇੱਝੇ । ਘੜਾ ।“(ਸੇੱਤਿਕ ਨੇ) ਆਪਣੇ। “ਭਾਵ ਏੜੀ ਲੋੜਾਂ ਵਿੱਥ ਤੇ। <ਲੱੜ ਕੇ। 

੭ਹ ਸੁਜਾਨੋ ! ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਟੇ । "ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਣ੦ ਖਾਣ ਵਸਤੇ ਸੈਆਂ । ੯ਗਲਾਂ ਦੇ ਰਸ ਕਿਚ। 

੧੦੨੩ਾਰਦੇ ਹੋਏ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿਚ ਫਤ ਗਏ ! ""ਨਸਾ । "ਕੋਈ ਮ਼ੁਸਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਝੈਠਾ 

ਬਗੜਦਾ ਹੈ । "ਖਾਂਦੇ ਹਨ । ”“ਨਸ਼ਈ । "“ਖੌਂਟ । (ਅ) ਅਸੀਰਲੀ 
#ਪਖ-ਹੁਕਾਰਤਿ ਕੇਚਿਤ'””। 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੁਰਜ। ( ੩੧੭੮) ਰਾਸਿ ੭ । ਅਸ ੩੦. 
“ਗਯੋ ਤਿਨ ਜਬੈ ॥੩੪॥ ਕਟੈਂ ਬਾਝ “ਸੁਨਿ ਕਾਂਤ ਕਸੇਟਾ। ਪਹਿਰਾ ਦੌਲਿ 
ਆਜ ਕ੍ਰਿਤ ਤੇਰਾ । ਹਮ ਤੇ ਜਾਗਜੋ ਜਾਇ ਨ ਕੋਈ । ਦਈ ਸ਼ਰਾਬ ਤ 
ਸਾਫਦ ਲੋਈ” ॥ ੩੫ ॥ ਕਹਿ ਬਿਧੀਆ “ਤਜਿ ਦਿਹ ਦਚਿਤਾਈ' । 
ਜਾਗੋ ਜਾਮਨਿ ਆਜ ਸਬਾਈ।ਸ਼ਾਹੁ ਪਤਾ੫ ਆਨਿ ਕੌ ਸਕੈ।ਹੋ ਇਕ ਰਾਜ 
ਆਨ ਕੌ ਤਕੋ”ਊ॥ ੩੬॥ ਖਾਤਰ ਜਮਾ! ਭਈ ਤਿਨ ਮਨਿ ਕੀ । ਕੀਨਸਿ 
ਛੁਟ” ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਯਨ ਕੀ । ਦਿਲੋ ਕਲੀਦਦਾਰ ਕੋ ਭਰਿ ਕੌ । ਲੇ ਕਰਿ 
ਕਹਤਿ ਭਯੋ ਹਸ ਕਰਿਕੈਂ॥ ੩੭॥ “ਸੁਨਹੁ ਕਲੇਰਾ ! ਮੈਂ ਇਸ ਬੇਰਾ।ਕਰੋਂ 
ਪਾਨ ਇਹੁ ਲਖਿ ਹਿਤ ਤੇਰ । ਮਮ ਕੌਠੇ ਕੀ ਸਭਿ ਡਕਰਾਂਈ । ਤੋਰ 
ਹਵਾਲੇ, ਦੇਉ ਸਨਾਈ ॥ ੩੮ ॥ ਜਾਗਤਿ ਰਹਹੁ ਨ ਤੈ'ਕਰਿ ਪਾਨ੍ਹ'।ਸਭਿ 
ਬਿਧਿ ਤੇ ਰਹੀਐ ਸਵਧਾਨੂ?” । ਸੁਨਿ ਬਿਧੀਏ ਬਹੁ ਦੀਨਿ ਭਰੋਸਾ । “ਕ੍ਤਾਂ 
ਤੁਮ ਕਲਪਤਿ ਹੋ ਅਸ ਦੋਸ਼ਾ ॥ ੩੯॥ ਤਪਹਿ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸ਼ਾਹ ਕੋ ਭਾਰੀ । 
ਕੋ ਇਤ ਆਨਿ ਸਕੈਂ ਮਤਿ ਭਾਰੀ#'। ਨਹੀਂ ਰੈਮਤਾਂ ਖਗ ਕੀ ਆਵਨ । 
ਧਰਹਿ ਤ੍ਰਾਸ ਕੋ ਹੋਹਿ ਪਲਾਵਨ ॥ ੪੦ ॥ ਅਰੁ ਮੈਂ ਜਾਗੇਂ ਜਾਮਨਿ ਸਾਰੀ। 
ਤੁਮ ਸੁਪਤਹੁ ਅਬਿ ਨੀਂਦ ਸੁਖਾਰੀ॥ਇਮ ਕਹਿ ਸਭਿ ਕੋ ਕਰਿ ਨਿ ਸ਼ਦਿੰਤ। 
ਦੇਨਿ ਲਗੋ ਬਹੁ ਪਾੜ ਭਰੈਤਿ” ॥ ੪੧॥ ਅਲਪ ਬਿਸਾਲ ਬਿੱਧ ਕੈ 
ਜ੍ਰਾਨ।ਸਭਿਨਿ ਪਿਲਾਈ ਦੇਕ ਸਮਾਨ।ਜਬਿ ਪੀਛੇ ਪਕਾਲੇ ਭਰਿ ਦਏ।ਸੁਧਿ 
ਤਨ ਧਨ ਕੀ ਬਿਸਰਤਿ ਭਏ ॥ ੪੨ ॥ ਬਾਤਨ ਕਰਤਿ ਗਿਰੇ ਤਬਿ ਐਸੇ 
ਜਿਸ ਤੇ ਸੁਧਿ ਬੁਧਿ ਰਹੀ ਨ ਕੈਸੇ। ਮੁਖ ਬੋਲਨ ਤੇ ਰਹੇ ਬਿਚਾਰੇਪਗੀਆ 
ਬਸਤ ਉਤਾਰਤਿ ਡਾਰੇ ॥੪੩ ॥ ਬਾਹ ਪਕਰਿ ਬੂੜਤਿ ਸਭਿ ਸੋਗ ਬੋਠਸੰਹਿ 
ਜਬਹਿ ਨ ਰਹਿ ਸੁਧ ਅੰਗ' । ਤੋਂ ਤਜਿ ਦੇਤਿ-ਸਰਬ ਸੁਪਤਾਏ । ਨਹਿ 
ਸੁਧਿ ਰਹੀ-ਭਲੋ ਪਤੀ ਆਏ ॥ ੪੪ ॥ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਕੈ। 
ਬਾਰਿਬਾਰਿ ਧਰ ਪਰ ਸਿਰ ਧੰਤਿ ਕੈ। ਭਯੋਂ ਮੁਦਿਤਿ ਮਨ ਇਸ ਬਿਧਿ ਜਬੈ। 
ਜਨੁ ਕਾਰਡ ਕਰੈ ਲੀਨਹੁ ਸਬੈ । ੪੫ ॥ ਸਾਵਧਾਨ ਹੁਇ ਸਭਿ ਕੌ ਛੋਰ॥ 
ਚਿਤ ਮਹਿ ਚਹਜੋ ਲੋਨਿ ਹਿਤ ਘੋਰਾ। ਇਤ ਉਤ ਫਿਰ ਕਰਿ ਦੁਰਗ 
ਨਿਹਾਂਰਾਂ । ਦ੍ਰ ਪਾਹਰੂ ਕਰਤਿ ਪ੍ਕਾਰਾ ॥8੬। ।੪੩ ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪੂਰਭਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਧੇ ਸਪਤਮ ਰਾਸੇ “ਬਿਧੀ ਵੇਦ' ਪੁਸਗ ਬਰਨਨੰ ਨਾਮ ਤਿੰਸਤੀ ਅੰਸੂ । ਤ੨ ॥ 
`ਚਿੱਤਾ । "ਹੋਰ ਕੌਣ ਤੌਂਕ ਸਠਦਾ ਹੈ । ਦਤਸੋਲੀ । "ਖੁੱਲ੍ਹ, ਭਾਵ ਬਹੁਤੀ ਪੀਤੀ । ਤੂ ਲ 
ਪੀਵੀ' । $ਮੋਫੀ ਮਤ ਵਾਲਾ! । “ਬਰਤਨ ਭਰ ਭਰਣੇ । "ਬੋਲਦੇ ਲਗੀ ਜਦੋ ( ਤੇ ਦੇਖਦਾ ਹੈ 
ਬਧੀਆ ਕਿ) ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਸੁਧ। ਵਂਪਸ-ਬਲਿਗਾਂਰੀ । 



ਸੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸ਼ੂਰਜ । ( ੩੧੭੯) ਰਾਮਿ ੭ । ਅੰਜੂ੩੧, 6 ਤੱ, [ਇਕ ਘੋੜਾ]। <ਦਰਾ॥ ਪਣ ਕਣ ਸੋਂ ਕਸ ਕਰਿ ਬਬਹਿ ਪਗੀਆਂ ਭਲੋ ਸੁਧਾਰਿ । ਆਰੇ ਮਹਿਂ ਤਾਰੀ" ਧਰੀ, ਗਮਨਯੋ ਦਾਵ ਬਿਚਸੰਰ ॥ ੧॥ ਚੌਪਈ ॥ ਤੁਰੜੋ ਜਹਾਂ ਪ੍ਰਥਮ ਹੀ ਹਾਥ । ਗੁਰ ਰਜ਼ਾਇ ਲਾਗੀ ਕਰ ਸਾਥ। ਲੇ ਕਰ ਕੁਲਵ” ਤੁਰਤ ਹੀ ਛੋਚਾ। ਜਾਨਹਿ ਸੀਨ ਧਰੈਂ ਜਿਸ ਓਰ ॥੨॥ ਕਰਤਿ ਸ਼ੀਘ ਹੀ ਲੀਨਿ ਉਠਾਇ। ਹਯ ।ਦਲਬਾਗ ਨਿਕਟਿ ਤਥਿ ਜਾਇ ਰੇਸ਼ਮ ਛਪ 

“ਮਦ ਤੰਗ) ਬਚ ਡਾਰ ਖੈਦਤੋ ਬਲ ਸੰਗ। ਚਾਂਮੀਕਰ ਰਕਾਬ ਨਗ ਦੋਨਹੁ ਦਿਸ਼ਿ ਕਰੀ ॥੫॥ ਦੁਮਚੀ ਦੁਮਝੀ ਮਹਿੰ ਪਹਿਰਾਈ” । ਚਰਨ ਪਿਛਾਰੀ' ਤੁਰਤ ਛੁਰਾਈ। ਧਰਿ ਗੁਰ ਧਯਾਨ ਸਿਮਰਿ ਸਤਿਨਾਮੂ । “ਕਰਹੁ ਸਤੂਰਨ ਅਪਨੇ ਕਾਮੁ ॥ ੬॥ ਹੋੜਿ ਬਿਅਦਬੀ ਮੋੜੇ ਜੋਇ। ਤੂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਬੰਦਿ ਕਰ ਦੋਇ। ਪੰਚ ਰਜਤ ਪਣ ਕੋ ਪੰਚਮ੍ਰਿਤ। ਅਰਪਾ ਮੈਂ ਬਯਸ਼ਾਵਨ ਕੇ ਹਿਤ ॥੭॥ ਗੁਰ ਹਯ ਪਰ ਸੋਂ ਪੁਰਬ ਚਰਿਪੈ । ਕਾਜ ਸਰੇ ਨਹਿੰ ਯਾਂਤੇ ਕਰਿ ਹੋਂ"। ਦਈ ਪ੍ਰਦਛਨਾ ਫਿਰ ਚਹੁ ਆਸ/”। ਬਦਤਿ ਭਯੋ ਚਰਨ ਕੇ ਪਾਸਾ ॥੮॥ਲੇ ਸਤਿਨਾਮ ਤੁਰੰਗ ਅਤੂਕਾ । ਹੁੜ ਸੀਨਮਹਿਂ ਚਾਬੂਕ ਰੂੜਮਕੈਚਨ ਦੰਡ ਜਵਾਹਰ ਜਰਿਓ।ਸ ਬਿਧੀਏ ਕਰ ਧਾਰਨ ਕਰਿਓ ॥ ੯॥ ਇਤ ਉਤ ਕੁਛ ਵੇਰਨੋ ਤਬਿ ਘੋਰਾ। ਤੁੰਦ ਬਿਸਾਲ ਕੀਨਿ ਬਡ ਜੋਰਾ । ਦੁਰਗ ਕੌਧ ਜੋ ਹੁਤੀ ਫਪਾਵਨ । ਤਿਸ ਕੇ ਕਰਿ ਸਨਮੁਖ ਚਲਿ ਜਾਵਨ ॥੧੦॥ ਏਕ ਹਾਬ ਚਬੁਕ ਕੌ ਮਾਰਾ। ਰਿਸ ਤੂਰੈਗ ਤਨ ਓਜ ਸੈਭਾਰਾ। ਜਿਸ ਕੇ ਚੂਲ ਛਰੀ ਨਹਿ ਲਾਈ”। ਲਗਤਿ ਉਠੜ, ਦਰ=ਖਾਰ ਉਠਾਈ ॥ ੧੧॥ ਇਕ ਦੁਇ ਛਾਲ ਕੰਧ ਲਗਿ ਕੀਨਿ। ਰਿ£ ਜਨਨੀ ਵਿਚ ਕੈੱਜੀ । ਤਜੈਦਰਾ [ ਅ੦ ਕੁਫ਼ਲ |। ਜੀਨ ਹੇਠਾਂ ਜੋ ਕਪੜ/ ਪਾਣੋਦ ਹੈ) ਕਾਠੀ ਹੱਥ ਵਿਚ ਲਈ । “ਪੇਟੀ, ਜਿਸ ਨਨ ਜ਼ੀਨ ਕੌਸੀ ਵੀ ਹੈ ਘੋੜੇ ਤੇ। ਖਿੱਚ ਪਾ ਕੋ। "ਪੂਛ ਵਿਚ ਦੁਮਢੀ ਪਹਿਰਾਈ । ਦੁਮਚੀ ਇਕ ਚਮੜੇ ਦੇ ਸਾਜ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਸ- ਦਾ 



ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜੇ । (੩੧੮੦) ਰਾਸਿ 7 । ਅੰਸੂ ੩੧. 

ਤੁ ਫੇਰੀ ਕਭੂ ਨ ਰੀਨਿਂ । ਚਾ
ਰਹੁਂ ਚਰਨ ਉਚਾਇ ਉੇਰੇ ਯ

ੇ ਰੈਧ 

ਉਰ ਬਡੇਰੇ। ੧੨॥ ਸਟਕਾਰੀ' ਦੁਮਚੀ ਭਰਮਾਈ' ਸ
ਤਾ ਭਿਖਪਰ 

ਤਬਿ ਜਾਈ.ਹੁੜੋ ਰੀਭੀਰ ਨੀਰ ਤਿਸ
 ਬਾਨ।ਭੀਰ।ੋ ਏਕ ਬਾਰ ਬਲਵਾਨ॥ 

₹-47ਯ ਅਰੂਵਬੇ ਮਹਿ ਮਤਿ ਮਹਵ
ਾਰ। ਉਸਾਰਿ ਸੈਂਭਰਨੇ ਤਹਾਂ 1੧ 

ਲਗਿ ਜਲ ਕਰਿ ਕੈ ਤਰਮੋ । ਭਯੋ ਪਾਰ ਬਲ ਤਨ ਸੋਭਾਰਕੋ।੧੪॥ਜਬਿਹੂ
ਂ 

ਛਾਰ ਬਾਰ ਮੈਂ ਮਾਰੀ।ਉਛਰਜੋ ਬੜੇ ਬੇਗ। ਤੇ ਬਾਰੀ/ਸ਼ਬਦਬਿਲੰਦਭ
ਯੋਤਬਿ 

ਗਾਰ ਬਾ ਗਿਰਹਿ ਅਟਾਰੀ ਜੈਸੇਂ ॥੧੫॥ ਹੁਝ
ੋ ਪਾਹਰੂ ਜਾਗਤਿ ਜੋਈ। 

ਨਿੜ ਜਲ ਜੈਤੁ ਬਿਚਾਰਾਹ ਤੇਈ ।
 ਸੁਨਿ ਕੈ ਨਾਦ ਤੂਸ਼ਨੀ ਰਹੇ । ਕਛ

ੁ 

ਦਿ ਜਲ ਬਰ ਮੁਖ ਕਹੇ ॥ ੧੬ ॥ ਬਿਧੀਰੈਦ ਬਡ ਸੁਮੰਤਿ ਪ੍ਰਬੀਨਾ
। 

ਭਟ ਥਿਰ ਤੁਰੰਗ ਵਿਲਾਸੇ ਦੀ
ਨਾ । ਰ੍ੀਵਾ ਪਰ ਧੰਰ ਯੰਰ ਕਰ

ਿ ਹਾਥ । 

ਹੜੋ ਤੇਜ ਕਰਿ ਧੀਰਜ ਸਾਬ ॥ 
੧੭॥ ਨਿਤ ਦਿਨ 'ਮਹਿੰ ਪਿਖਿ ਘਾਤ 

ਬਿਢਾਰਤਿ।ਕੰਧ ਨਦੀ ਪਿਖਿ ਪੰ ਨਿਹ
ਾਰਤਿ'।ਸੇ ਸਭਿ ਕਰਿ ਨਿਰਨੈ ਮਗ 

ਚਾਲਾ । ਗੁਰ ਸਨਮੁਖ ਮੁਖ ਕਰਿ ਤ
ਿਸ ਕਾਲਾ॥ ੧੮॥ ਅਧਿਕ ਅਨੰਦਤਿ 

ਸੁਮਤਿ ਬਿਲੋਦ । ਚਲਹਿ ਤੁਰੰਗ ਪੌਨ
 ਮਾਨਿੰਦ। ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਾਦ ਬਦਨ 

ਤੇ ਗਾਵੈ। ਭਾ ਪ੍ਰਮੋਦ ਸੇ ਰਿਦੈ ਨ ਮਾਵੈ
 ॥੧੯॥ ਸ਼ੀ ਮੁਖਵਾਕ ॥ 

ਗੁਰੁ ਮੇਰੋ ਮੈਂਗਿ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ ॥ ਸਿਮਰਿ ਸਿਮਰਿ ਤਿਸ਼ੁ ਸਦਾ ਮੈਮ੍ਾਲੇ ॥ 

ਦਿੱਤਤਾਵਿਕ ਤੁਕ ਗਾਵਤਿ ਆਵੈ ।ਹਯ ਕੀ ਪੀਠ ਚ
ਢਨਿ ਸੁਖ ਪਾਵੈ । 

ਇਮ ਬਡ ਬਲ ਤੇ ਗਮਨਜੋ ਘੋਰਾ।ਨਹਿ
ਂ ਬਿਧੀਏ ਤਨ ਹਾਲਹਿ ਥੋਰਾਂ॥੨੦॥ 

ਉਪ ਚ ਜੁਗ ਘਟਿਕਾ ਪਾਛੇ । 
ਦੀਖਨ ਲਗਰੋ ਪੰਥ ਸਭਿ ਆਦਤ 

ਦਿਲਾਸਾ ਮਾਰਗ ਚਾਲਹਿ। ਕੂਲਨ ਤ
ੇ ਨਭ ਉਡਨਿ ਸੈਭਾਲਹਿ ॥ ੨ 

ਗ੍ਰਾਮ ਕਿ ਨਗਰੀ ਆਇ ਅਗਾਂਰੀ
 । ਨਹੀਂ' ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਸੁ 

ਵਹਿਰ ਵਹਿਰ ਹੀ ਮਾਰਗ ਚਲੇ । ਆ
ਇ ਨਦੀ ਜਹਿਂ ਦੋਨੋ” ਮਿਲ ॥੨੨ 

ਟਖਿ ਘਾਣ ਕੌ ਠੋਲਜੋ ਬਾਰਾਂ । ਜ਼ੀਨ ਸ਼
ੁਸ਼ਕ ਰਖ ਹੋਯੋ ਪਾਰੀ। ਆਯੜ 

8, 

੧(ਕੌਧ) ਕੁਬ ਉੱਚੀ ਨਾਂ ਜਾਣੀ। “ਬਟਕਾਰੀ; ਠੋਡੀ । “ਵਾਗ ਉਘ ਭ ਕੋ ਸੈਭਾਲਾਮਾਂ (ਪੇੜਾ) 

ਤਿੱਥੇ। “ਜੜ (=ਨੀਂਹ) ਦੇ ਖਰ ਗਿਆੰ
 ਜਿਵੈਂ' ਅਟਾਫੀ ਡਿੱਤੇ। । ਪਦੀਵਾਰ ਤੇ ਨਦੀ ਵਿਚੋਂ ਦੀ 

ਰਾਹ ਲਭਦਾ ਸੀ (ਪਹਿਏ) । ਝਮੇਉਂਦ
ਾ ਨਗੀਂ । "ਅਕਾਸ਼ 'ਦਤਾਰੋ ਪਰਖ ਤੇ

 (ਰਸਤਾ ਭੇ ਸਮਾਂ 

ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ ) (“ਭਾਵ ਸਤਲੁਜ ਤੇ ਬਿਆਸ ।
 “ਜਲ ਵਿਚ । 



ਰੀ ਗਰ ਪੂਤਪ ਸੂਰਜ । ਕਬ ਵਸ 
ਛਾਤੀ ਲਗਿ ਜਲ ਛੁਯੋ । ਸੂਕੇ ਰਾਖ ਭੀਰ ਪਰ ਗਯੋ ॥ ੨੩ ॥ ਸਾਂਪਿ ਬ੍ਿੱਛ 
ਸੋਂ ਮੱਜਨ ਕਰਯੋ । ਧਰਿ ਗੁਰ ਧਕਾਨ ਹਯ ਉਪਰ ਚਰਨੋਂ । ਬਲ ਤੇ 
ਜਲ ਬਲ ਮਹਿ ਤੁਲ" ਚਟਨਹਿ । ਸੁਖ ਅਸੁਵਾਰੀ ਕਰਤਿ ਨ ਹਾਲਹਿ ॥ 
੨੪॥ ਬਡੋ ਬੇਗ ਤੇ ਗਮਨਹਿ ਘਨੌ । ਗਗਨ ਬਿਮਾਨ ਪਯਾਨਤਿ ਮਨੋ । 
ਧਯਾਨ ਗੁਰੂ ਕੋ ਧਾਰਤਿ ਮਨ ਮੈਂ । ਕਾਰਜ ਬਨਯੋ ਅਲ੫ ਹੀ ਦਿਨ 
ਮੈਂ" ॥ ੨੫ ॥ ਬਿਧੀਚੇਦ ਕੌ ਦੇਤਿ ਅਨੰਦ । ਨਹਿਨ ਹੋਨਿ ਦੇ ਡੂੰਦ 
ਬਿਲੈਦ।ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਮਹਿ ਮਜਲ ਬਿਸਾਲ।ਇਕ ਥਲ ਖਰੇ ਬਿਤਾ ਚਿਰ 
ਕਾਲਾ॥ ੨੬॥ ਹੋਇ ਨ ਅਸ, ਅਸੁ ਹੁਸ ਨਹਿ ਜਾਇ”। ਗੁਰ ਢਿਗ ਏਕ 
ਬਾਰ ਪਹੁੰਚਾਇ । ਧੀਰਾ” ਕਰਤੇ ਦੇਂਡਿ ਦਿਲਾਸਾ । ਚਢਿਬੇ ਮਹਿ ਚਾੜੁਰ 
ਮਤਿ ਰਾਸਾ ॥ ੨੭ ॥ ਦੇਤਿ ਬਾਗ ਕੌ ਚਾਲ ਚਲਾਵੈ।"ਤਊ ਬੇਗ ਤੇ ਬਹੁਤ 
ਸਿਧਾਵੇ । ਥੋਰੋ ਚਲਹਿ, ਲਖਹਿ ਅਸਵਾਰ । ਪਹੁੰਚਹਿ ਦੂਰ ਨ ਲਾਗਿ 
ਅਵਾਰ॥ ੨੮॥ ਆਨ ਰਹਮੋ ਦਿਨ ਘਟਿਕਾ ਚਾਰੇ। ਰੂਪੇ ਪੁਰਿ ਕੇ ਢਿੰਨ੍ਹ 
ਨਿਹਾਰੇ।ਦੇਖਤਿ ਹੀ ਆਨੰਦਤਿ ਹੋਵ।ਕੁਸ਼ਲ ਸਮੇਤ ਪਹੁੰਚਬੋਂ ਜੋਵ॥੨੯॥ 
ਉਭਰ ਪਰਜੋ ਘੇਰਾ ਡੁਰਿਰਾਯੋ“। ਅਦਬ ਹੇਤੁ ਮਗ ਚਰਨਨਿ ਆਜੋ । 
ਆਗੇ ਸਤਿਗੁਰ ਲਗੇ ਦਿਵਾਨ । ਸ਼ਬਦ ਰਬਾਬੀ ਕਰਤੇ ਗਾਨ ॥ ੩੦ ॥ 
ਦਿਖਜੋ ਦੂਰ ਤੇ ਸੈਗ ਤੁਰੇਗ। ਆਵਤਿ ਬਿਧੀਚੈਦ ਮੁਦ ਅੰਗ । ਕਮਠਲ 
ਬਿਲੋਚਨ ਜੁਗ ਬਿਗਸਾਏ । ਉਠੇ ਹੇਰਿਬੇ ਹੇਤੁ ਲੁਭਾਏ ॥ ੩੧॥ ਜਿਮ 
ਸੀਤਾ ਸੁਧਿ ਕੇ ਹਨੁਮਾਨ । ਰਾਮ ਸਮਾਨ ਪ੍ਰਤੀਖਤਿਵਾਨ । ਪਰਯੋ ਪਇ 
ਪੰਕਜ ਪਰ ਦੌਰਿ । ਰਘੁਬਰ ਸਮ ਉਠਾਇ ਭਰਿ ਕੌਰ॥੩੨॥ਕ੍ਰਿਪਾਦ੍੍ਿਸ਼ਟਿ 
ਤੇ ਕਰਯੋ ਨਿਹਾਲ । ਬਿਧੀਆ ਹਨੂਮਾਨ ਕੇ ਢਾਲ । ਤਿਨ ਦੋਇਨ ਸਮ?” 

"ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ “ਘੋੜਾ ਘਬਰਾ ਨ ਜਾਵੇ । ਹੌਲੀ । “ਅਸਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘੋੜਾ ਬੋੜ। 
ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਪਰ ਜਾਂਦਾ ਵੈਗ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸੀ । “ਵਾਗ ,ਡੋਰ ਹੋਥ ਵਿਚ ਫੜਕੇ ਟੋਰਿਆ। 
ਡਾਵ _ਆਪ ਬੀ ਪੈਰੀ ਟੁਰਿਆ । #ਜੌਵੀ ਭਰਕੇ । “ਤਿਨਾ ਦੋਹਾਂ ( ਭਾਵ ਬਿਧੀਏ 
ਤੇ ਹਨੂਮਾਨ ) ਵਰਗਾ । 

#ਂਕਈ ਲਿਖਤੀ ਨੁਸਖਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਦੇ ਤੁਕਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੇ ਦੌਪਈ ਦੇ ਦੋ ਹੀ 
ਚਰਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ; ਤੇ ਦੇ ਹੋਰ ਲਿਖਤੀ ਨੁਸਖਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾਠਾਂਤਰ ਇਉਂ ਹੈ:-ਨਿਕਸ ਨਦੀ 
ਤੇ ਗੁਰ ਕਰਿ ਬਦਨ । ਕਾਰਜ ਸਿੱਧ ਪਿਖਿ ਮੂਦਤਿ ਬਿਲਦਨ । 7 ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਤੂਕਾਂ 
ਕਈ ਲਿਖਤੀ ਨੁਸਖਿਆਂ ਵਿਚ ਨਹੀ ਹਨ; ਇਕ ਛਾਪੇ ਦੇ ਤੇ ਇਕ ਲਿਖਤੀ ਵਿਚ ਹਨ । 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੩੧੮੨) ਗਸਿ ੭। ਸੰਸੂ ੨੧. 

ਕੋ ਬਡਭਾਗੀ । ਦੁਸ਼ਕਰ” ਕਰਜੋ ਭਏ ਅਨੁਰਾਂਗੀ ॥ ੩੩ ॥ ਨਹੀਂ ਅਪਰ 

ਤੇ ਜੋ ਬਨਿ ਆਯੋ । ਗੁਰ ਪੁਭੁ ਹਿਤ ਸੋ ਕਾਜ ਬਨਾਯੋ। ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਨ ਪਾਰੇ 

ਜੁਗ” ਕੀਨੋ । ਕਰਨ ਕਾਜ_ਕੇ ਰਸ ਮਹਿੰ ਭੀਨੇ ॥ ੩੪ ॥ ਬੂਝੀ ਕੁਸ਼ਲ 

ਸਰਸ ਰਘੁਬਰ ਕੇ । ਕਹੀ ਸਕਲ ਹਨ ਮਤਿ ਸਮਸਰ ਕੋ” । ਜਿਨ 

ਕੌ ਮੁਨਿ ਜਨ ਜੋਗੀ ਧਯਾਵੈਂ । ਅਨਿਕ ਜਤਨ ਕਹਿ ਉਰ ਠਹਿਰਾਵੈ' ॥ 

੩੫॥ ਕ੍ਰਿਪਾ ਦਿ੍ਸ਼ਟਿ ਕਰਿ ਅੰਕ ਭਰੇ ਜੋ । ਤਿਨ ਕੀ ਸਮਤਾ ਕੌਨ ਕਰੈ 

ਜੋ। ਕਹਿ ਥਿਧੀਆਂ “ਤੁਮ ਸਦਾ ਸਹਾਇ । ਸੈਕਟ ਨਿਕਟਿ ਹੋਨਿ ਨਹਿ 

ਪਾਇ॥ ੩੬॥ ਨਿਜ ਕਰਨ ਕਰਿ ਕਾਜ ਕਰਾਯੋ । ਬਿਖਮ ਦੁਰਗ ਤੇ 

ਹਯ ਨਿਕਸਾਯੋ । ਸਕਲ ਦੇਸ਼ ਬਿੰਦਨ ਕੋ ਮਾਲਿਕ । ਲਾਖਹੁੰ ਸੈਨਾ ਜਿਸ 

ਕੇ ਤਾਲਿਕ” ॥ ੩੭ ॥ ਖਰੇ ਹਜ਼ਾਰਹੁੰ ਪਾਹਰੂ ਰਾਖੇ । ਰੱਖਜਾਂ ਸ਼ਾਹੁ ਕਰਨਿ 

ਅਭਿਲਾਖੇ । ਤਿਸ ਕੌ ਅਤਿ ਪ੍ਰਿਯ ਹਯ ਹਰਿ ਆਨਾ” । ਤੁਮਬਿਨ ਕਰਤਿ 

ਕਾਜ ਕੋ ਆਨਾ $?॥ ੩੮॥ ਸਤਿਗੁਰ ਸਹਤ ਜੋਧਤੇ ਆਦਿ । ਹਯ ਕੌ 

ਪਿਖਿਨਿ ਉਠੇ ਅਹਿਲਾਦਿ । ਨਖ ਸ਼ਿਖ ਲੌ ਪਿਖਿ ਹਰਖਤਿ ਸਾਰੇ।ਸਹਿਤ 

ਜ਼ੀਨ ਜ਼ੇਵਰ ਸਭਿ ਡਾਰੇ ॥ ੩੯ ॥ ਸੁੰਦਰ ਮੂਰਤਿ ਹਯ ਕੀ ਹੇਰੇ । ਜਿਮ 

ਕਾਗਦ ਪਰ ਲਿਖੀ ਚਿਤੇਰੇ । ਜਨ ਸੁੰਦਰਤਾ ਸਕਲ ਬਟਰੀ। ਅੰਗ ਅੰਗ! 

ਪ੍ਤਿ ਬਿਧ ਕਰਿ ਜੋਰੀ ॥ ੪੦ ॥ “ਰੂਪ ਸਮੁੰਦ ਸੁ ਛਬਿ ਕਰਿ ਨੇਤੀ । ਮਹਾਂ 

ਬੀਰਰਸ ਮੰਦਰ ਸੇਤੀ। ਕਰ ਅਰਬਿੰਦ ਮਦਨ ਗਾੰਹ ਕਰਿਕੈ । ਅਦਕੂਤ 

ਮਬਨ ਕੀਨਿ ਬਲ ਧਰਿਕੇ ॥ ੪੧ ॥ ਮਨਹੁ ਤੁਰੇਗਮ ਇਹੁ ਨਿਪਜਾਯੋ“। 

੧ਗੋਖ ਕੈਮ । “ਦੇਹਾਂ ਨੇ। “ਅਧੀਨ । “ਖਸ ਲਿਆੰਦਾ। “(ਕੂਪ=) ਬੈਂਦਰਤਾ ਰੂਪੀ ਸਮੁੰਦਰ 
ਵਿਚ ਛਬੀ ਦਾ ਨੇਤਰ ਪਾਕੇ ਮੰਦਰਾਚਲ (ਸਮਾਨ) ਮਹਾਂ ਬੀਰ ਰਸ ਰੂਪੀ (ਮਧਾਣੇ) ਨਾਲ) 

ਕਾਮਦੇਵ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਕਵਲਾਂ ਨਾਲ (ਨੇਤ੍ਰਾ) ਫੜਕੇ, ਬਲ ਨਾਲ ਅਚਰਜ ਤਰ੍ਹਂ ਰਿੜਕਿਆ ਕਿ 

(ਉਸ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਚੋਂ) ਮਾਨੋ ਇਹ ਘੌੜਾਂ ਧੈਦਾ ਕੀਤਾ; (ਕਿ) ਸੂਰਜ ਦਾ ਸਤਮੁਖਾ ਘੋੜਾ (ਬੀ) 

ਇਸਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਹੋਰ ਕਿੰਮੇ ਦੇ ਪਾਸ ਐਸਾ ਕੀਣੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । 

#ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਮਾਤ੍ਰ ਸਮਬਣੇ ਚਾਹੀਏ। ਕਵਿ ਜੀਦੀ ਵਾਕਫ਼ੀ ਦਾ ਦਾਇਗਾ ਹਿੰਦੀ 

ਮੋਸਕਿਤ ਸ ਹਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ) ਤਾਂਤੇ ਉਸੇ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਪੂਸੈਗ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਹੀ ਘਟਾ 
ਸਕੰਦੇ ਹਨ । ਔਗੇ ਚੱਲਕੇ ਅੰਸੂ ੩੩ ਅੰਕ ੨੩ ਵਿਚ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਹਨੂਮਾਨ ਤੱ 

ਵੱਡ ਦੱਸਦੇ ਹੈਨ; ਤੇ ਵੇਰ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਅੰਕ ੩੯ ਵਿਚ ਘੋੜੇ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਵਰਣਨ ਕਰਲ 

ਲਈ ਬੀ ਰੂਪਕ ਸਮੁੰਦਰ ਮਬਨ ਦਾ ਕਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ । 



<_ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰ ਪੁਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੩੧੮੩) ਰਾਸਿ ੭। ਅੱਸੂ ੩੨. 

'ਸਪਤਮੁਖਾ ਰਵਿ ਕੌ ਦਰਸਾਯੋ । ਇਸ ਕੀ ਸਮਤਾ ਲਹੈ ਨ ਸੋਈ। ਅਪਰ 
ਸਮੀਪ ਕਹਾਂ, ਕਿਮ ਹੋਈ" ॥ ੪੨ ॥ ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਕਰ ਧਰਿਓ । 
ਅੰਗ ਅੰਗ ਅਵਿਲੋਕਨਿ ਕਰਿਓ । ਜਿਮ ਸੈਗਤਿ ਹਯ ਕੀਨਿ ਬਤਾਵਨਿ । 
ਬਿਧੀਦੋਦ ਤਿਮ ਕਰਯੋ ਦਿਖਾਵਨ॥ ੪੩ ।“ਤੁਰਕੇਸ਼ੁਰ ਤੇ ਪਲਟਾ ਲਿਯੋ। 
ਹਰਯੋ ਹਮਾਂਰੋ ਹਯ ਬਲ ਕਿਲੋ । ਤਿਮ ਬਿਧੀਏ ਬਧਿ ਬਲ ਕੋ ਠਾਨਾ । 
ਡਿਸ ਪਲਟੇ ਕਰਿ ਹਯ ਕੋ ਆਨਾ? ॥ ੪੪ ॥ ਰੁਪਚੇਦ ਸਾਧੂ ਅਰੁ ਜੋਧ । 
ਇਨ ਤੇ ਆਦਿ ਗੁਰੁ ਕੋ ਜੋਧ'। ਹੇਰਿ ਹੇਰਿ ਸਗਲੇ ਬਿਸਮਾਏ ।-ਬਿਖਮ 
ਸਥਲ ਤੇ ਕਿਮ ਨਿਕਸਾਏ $?-॥੪੫॥ ਸਭਿਹਿਨਿ ਜਾਂਨਜੋ-ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ 
ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਆਪੇ ਆਪ । ਮਾਨਸ ਬਪੁਰੇ ਤੇ ਕਯਾ ਹੋਇ । ਕਰੀਯਤਿ 
ਬੀਚ ਬਹਾਨਾ ਸੋਇ-॥ ੪੬॥ ਜੇਠਾ ਨਿਕਟਿ ਗੁਰੁ ਤਬਿ ਹੇਰਾਂ । ਸੌਂਪ 
ਤੁਰੈਗਮ ਦੀਨਿ ਬਡੇਰਾਂ । “ਬਿਧੀਚੈਦ ਜਿਮ ਕਰਹਿ ਬਤਾਵਨ । ਤਿਮ ਸੇਵਾ 
ਕੀਜੈ ਮਨ ਭਾਵਨ?” ॥ ੪੭॥ ਨਵਰ ਦੋਇ ਮਾਲਸ਼ ਪਰ ਲਾਏ । ਖਰੇ 
ਥਰਖਰੇ ਖਰੇ ਕਰਾਏ।ਬਹੁਤ ਦਿਵਸ ਕੋ ਹੁੜੋ ਖਰੋਵਾ।ਮਜਲ ਬਿਸਾਲ ਕਰੇ 
ਸ਼੍ਰਮ ਹੋਵਾ ॥ ੪੮ ॥ ਬਦਨ ਨਾਸਕਾ ਆਦਿਕ ਅੰਗ। ਸਰਬ ਸੁਧਾਰਨ ਕਰੇ 
ਤੁਰੈਗ । ਬਿਤੇ ਜਾਮ ਤੇ ਜ਼ੀਨ ਉਤਾਰਾ । ਹੀਰਨਿ ਕੇ ਜਰਾਵ ਕਰਿ ਸਾਰਾਂ 
॥੪੯॥ ਖੈਬੇ ਉਚਿਤ ਹਰੇ ਤਿ੍ਨ ਪਾਏ। ਖਰੋ ਹੋਨਿ ਥਲ ਖਰੋ ਬਨਾਏ। 
ਕੀਨਿ ਤਿਹਾਵਲ ਦੀਨਿ ਨਿਹਾਰੀ।ਉਪਰ ਸ਼ੁਭ ਪਟ ਰਾਖਮੋ ਫ਼ਾਰੀ॥ ੫੦ ॥ 
ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਿੰਥੇ ਸ੫੩ਮ ਰਾ? “ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਤੁਰੇਗ ਲਿਆਵਨ' ਪ੍ਰਨੋਗ ਬਰਨਨੇ ਨਾਮ ਏਕ ਤ੍ਰਿਮਤੀ ਅੰਸੁ ॥੩੧॥ 

੩੨. [ਘੋੜ ਉਦਾਸ] । 

ਦੋਹਰਾ ॥ ਇਤ 'ਐਸੇ ਪਹੁੰਚਜੋ ਉਤ ਲਵਪੁਰਿ ਕੀ ਗਾਬ । ਜਿਮ 
ਹੋਈ, ਸੈਤਹੁ ! ਸਨਹੁ, ਕਹਤਿ ਕਵੀ ਤੁਮ ਸਾਬ॥੧॥ਕੌਂਪਈ॥ ਨਿਜ ਖਾਨੇ 
ਮਹਾਂ ਸੋਂਧੇਖਾਨ । ਖਾਨਾ ਖਾਨ ਕਰਜੋ ਸੁਪਤਾਨ” । ਨਿਸ ਬਿਤਾਇ ਬਡ 
ਪ੍ਰਾਤਿ ਸਿਧਾਰਾਂ । ਇਕ ਹਯ ਨਹਿ, ਇਕ ਖਰਕੋ, ਨਿਹਾਰਾਂ ॥ ੨ ॥ ਦੇਖਿ 
ਭਯੋ ਸੈਦੇਹ ਮਹਾਨਾ। ਸਭਿ ਦਾਸਨ ਸੋ ਉਚ ਬਖਾਨਾ । “ਕਹਾਂ ਸੁਪਤ 
ਹੋ ਸਭਿ ਮਤਿ ਅੰਧੋ ਊ।ਇਕ ਹਯ ਲੈ ਤੁਮ ਕਿਸ ਥਲ ਬੰਧੋ ?॥੩॥ਹਤੇ 
ਕੈਫ ਕੇ ਪਰੇ ਬਿਹਾਲਾ । ਸੁਨਿ ਸੁਨਿ ਅਪਨੋ ਕੀਨਿ ਸੈਭਾਲਾ । ਘਰ ਤੋਂ 
ਚਲਯੋ ਦਰੋਗ਼ਾ ਆਯੋ?। ਉਠੇ ਤੁਰਤ ਹੀ ਇਮ ਲਖਿ ਪਾਯੋ“॥੪॥ ਸਭਿਨਿ 
“ਇੱਬੇਂ ਤਕ ਦਾ ਪੂਯਾਯ ਪਿਛਲੇ ਪੰਨੇ ਹੇਠ ਅੰਕ ੫ ਵਿਚ ਮੁੱਕਾ ਹੈ । "ਸੂਰਮੇ । ₹ਚੈਗਾ । 
੧ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿਚ । “ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੋ ਮੈ ਗਿਆ । “ਭਾਵ ਦਰੋਰੇ ਨੂੰ ਆਇਆ ਜਾਣਿਓ ਨੇ । “1 

ਕਪ੪-ਰਸ ਖਾਨ ! 



ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੩੧੮੪) ਰਾਸਿ ੭ । ਅੰਸੂ ੩੨, 

ਆਨਿ ਸੋ ਥਾਨ ਨਿਹਾਰਾਂ । ਘੋਰਾ ਨਹੀਂ; ਪਿਥਤੋ ਘਰ ਸਾਰਾ।ਹੌਲੋ ਹਿਰ" 
“ਕਹਾਂ ਚਲਿ ਗਯੋ ?। ਨਹੀਂ ਸੈਨਿ ਕਿਤ, ਜਹਿੰ ਨਿਕਸਯੋ”॥ ੫ ॥ ਦਾਰ 
ਗਿਵਾਰ ਅਸੈਜਤਿ ਸਾਰੇ । ਲਘ ਤਾਕੀ ਬਿਨ ਨਹੀਂ_ਉਘਾਰੇ£ । ਸ਼ਾਹੁ 
ਸਸੀਪੀ ਸੁਧਿ ਪਹੁਚਾਈ । “ਕਹਾਂ ਭਯੋ ਹਯ ਨਹਿੰ ਇਸ ਥਾਈਂ?” ॥ ੬॥ 
ਸੁਨਿ ਸੈਕੁਮ ਤੋ“ਭਬਿ ਚਲਿ ਆਲੋ।-ਇਕਹਯਖਰੋ ਨ ਇਕ ਦਰਸਾਯੋ-। 
ਮਿਲੇ ਲੋਕ ਗਨ ਇਤ ਉਤ ਹੇਰੇ।ਲਖਮੋ ਖੋਜ “ਹਯ ਘਰ ਮਹਿ ਵੇਰੇ॥੭॥ 
ਪੁਨ ਨਿਕਸਨਿ ਕੇ ਥਾਨ ਨ ਜਾਨੈਂ!-ਕਹਾਂ ਗਯੋ ?-ਨਹਿੰ ਭੇਵ ਪਛਾਨੈ ॥ 

ਬੁੜੇ ਦਾਸ ਬੁਲਾਇ ਬਹੌਰੀ । “ਤੁਮ ਨੇ ਕਜੋਂ ਨ ਪਿਖੀ ਹਯ ਚੋਰੀ?॥੮॥ 
ਹਾਬ ਜੋਰਿ ਸਭਿਹੁੱਨਿ ਸੁਨਾਯੋ । ਘੌਰ ਪੰਥ ਹਮ ਕਰਿ ਤਕਰਾਂਯੋ' । ਭਯੋ 
ਨਿਕੇਤ ਬਿਬੈ ਹਯ ਲੀਨਿ।ਵਹਿਰ ਆਨਿ#ਨਹਿੰ ਕਿਨਹੁੰ ਲੀਨਿ॥੯॥ਕਿਧੋਂ 
ਕੁਮਕਾਂ ਛਿੱਦ ਉਘਾਰਾਂ । ਬਰਜੋ ਬੀਦ, ਨਹਿੰ ਕਿਨਹੁੰ ਨਿਹਾਰਾਂ । ਕਿਥੋਂ 
ਗਗਨ ਮੈਂ ਓਂਡਿ ਕਰਿ ਗਯੋ। ਕੈ ਪਤਾਲ ਕੌ ਗਮਨਤਿ ਭਯੋ॥੧੦॥ਮਾਨਖ 
ਕੀ ਵਿਤ ਰੈਮਯ ਨ ਕੋਈ । ਆਵਹਿ ਤਸਕਰ ਬਨਿ ਕਰਿ ਜੋਈ?। ਸੁਨਿ 
ਸੱਨਿ ਸਯਾਨੇ ਗਨ ਜਲਿ ਆਏ । ਸੁਮਤਿ ਕਰਤਿ? ਕਛੁ ਲਖਮੋ ਨ ਜਾਂਏ॥ 
੧੧॥ਅਫਕਲਕਰਦਿੰ ਪੇਸ਼ ਨਹਿੰ ਜਾਇ।ਹੇਰਹਿਂ ਸੁਨਹਿ ਸ਼ਾਹ ਪਛੁਤਾਇ 
“ਅਤਿ ਪ੍ਰਿਯ ਹਯ ਮੇਰੋ ਕਿਨ ਲਯੋ ਊ। ਅਪਨ ਬਿਨਾਸ਼ ਕਾਹਿ ਉਪਜਯੋ 
॥੧੨॥ ਮਹਿ ਮੰਡਲ ਮਹਿ ਕੋ ਅਸ ਅਹੈ । ਮੇਰੋ ਤਾਸ ਜੁ ਨਹਿੰ ਉਰ 
ਲਹੈ । ਅਪਰ ਵਲਾਇਫ਼ ਕੇ ਪਤਿਸ਼ਾਹ ਮੋਹਿ ਵਸਤੁ ਰਖਿ ਸਕਹਿੰ ਨ ਪਾਹੂ 
॥ ੧੩॥ ਕਿਸ ਕੇ ਸੀਸ ਉਕੈ ਹੁਇ ਗਏ੯। /ਨ੍ਰਭ ਹੋਇ ਘੋਰਾ ਜਿਨਿ ਲਏ। 
ਛਪਹਿ ਪਹਾਰਨ ਮੈਂ ਕੌ ਜਾਇ। ਤਹਾਂ ਜੈਨ ਮਮ ਆਨਹਿ ਧਾਇ ॥ 
੧੪ ॥ ਮਰੁ; ਦੁਰਗ!” ਮਹਿੰ ਹੋਇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ । ਛੋਰਹਿ ਤਹਾਂ ਨ ਚਮੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼। 
ਸ਼ੱਤ੍ਰ ਬਿਸਾਲ ਮੋਹਿ ਅਬਿ ਸੋਇ । ਹਤੌ' ਸਹੀ ਕਰਿ; ਕੋ ਕਿਤ ਹੋਇ””॥ 

“ਡਹੇ ਤੇ ਅਸਚਰਜ ਹੋਏ। “ਜਿਥੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਟੋਵੇ । ₹ਲੋਟੀ ਤਾਕੀ ਇਨਾ (ਕੋਈ ) ਖਲ੍੭ 
ਨਹੀਂ । ਦਵਿਆਗਕ੍ਲਤ' ਨਾਲ । “ਰਸਤੇ ਤੇ ਦਰਵਾਜੇ ਦੀ ਅਸਾਂ ਤਕੜਾਈ ਹੇੱਦੀ ਹੈ । ੬ਬਾਹਟੋਂ 
ਆਕੇ ।?ਸਿਆਣਪ ਕੋਰਦੇ ਹਨ (ਪਟ)। “ਕਿਆਸ; ਟੋਹ ਲਾਉਣੀ । ੯ਕਿਸ ਦੇ ਦੇ ਸਿਰ 
ਹੇ ਗਏ ਭਾਵ ਮਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋ ਆਈ ਹੈ; ਯਾ ਸੀਸ ਦੇ ਦੇ ਟੋਟੇ ਰੇ ਗਏ ਭਾਵ ਵਿਚਾਰ 
ਨਹੀਂ ਰਹੀ । "“ਮਾਣੂ ਥਲ ਤੇ ਕਿਲ੍ਹੇ । ""ਠੋਈ ਭਾਵੇਂ ਕਿਤੇ ਹੇਵੇ । 



ਸ਼ਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੩੧੮੫) ਰਾਸਿ ੭। ਅੱਸੂ ੩੨. 

ਬਪ॥ਰਿਸਹਿ ਸ਼ਾਹੁ ਘੋਰਾ ਚਿਤ ਆਵੇ'।ਨਿਜ ਥਲਕਟਿਕੈਸਭਿਨਿ ਸਨਾਵੈ। 
“ਨਹਿੰ ਕਿਸ ਥਲ ਅਸ ਅਸੁ ਦਰਯਾਈ” । ਨਹਿ ਪ੍ਰਾਪਤਿ, ਗਨ ਕਰਹਿ 
ਉਪਾਂਈ”॥ ੧੬॥ ਪਿਖਜੋ ਦਰੋਗਾਂ ਖਰੋ ਅਗਾਰੀ । ਕੋ੫ ਸ਼ਾਹ ਕਰਿ ਗਿਰਾਂ 
ਉਚਾਰੀ । “ਖੋਜੀ ਅਬਹਿ ਹਕਾਰਹੁ ਸਾਰੇ। ਨਿਜ ਬੁਧਿ ਬਲ ਤੇ ਖੋਜ 
ਨਿਕਾਰੇ ॥ ੧੭ ॥ ਸੇਨਾ ਦਿਹ ਖੋਜੀ ਕੇ ਸੈਗ। ਚਲਯੋ ਜਾਇ ਜਹਿੰ ਖੋਜਿ 
ਤੁਰੈਗ । ਬਹੁਰ ਆਇ ਸੁਧਿ ਜਬਹਿ ਸੁਨਾਵੈ । ਤਬਿ ਭਾਰੀ ਲਸ਼ਕਰ ਚਢਿ 
ਜਾਵੈ ॥ ੧੮॥ ਪਾਨ ਬਿਨਾਸ਼ਨਿ ਪਲਟਾ ਲੈ ਹੋਂ।ਅਪਰ ਦੌਡ ਨਹਿੰ ਕੌ ਤਿਸ 
ਦੈ ਹੋਂ” । ਇਮ ਕਹਿ ਸ਼ਾਹ ਮਹਿਲ ਨਿਜ ਗਯੋਂ । ਲਖਿ ਅਪਰਾਧ ਕ੍ਰੋਧ ਬਹੁ 
ਭਯੋ ॥ ੧੯ ॥ ਡਿਸ ਛਿਨ ਖੋਜੀ ਸਭਿ ਚਲਿ ਆਏ।ਨਿ ਜ ਨਿਜ ਬੁਧਿ ਬਲ 
ਕੋ ਉਪਜਾਏ । ਘੋਰਾ ਅਜਰ' ਫਿਰਨੋ ਉਤਲਾਯੋ । ਇਹ ਤੋਂ ਖੋਜ ਸਭਿਨਿ 
ਹੀ ਪਾਯੋ ॥ ੨੦ ॥ ਨਿਕਸਨਿ ਵਹਿਰ ਭੇਵ ਨਹਿ ਜਾਨਾ । ਗੁਰ ਮਾਯਾ ਤੇ 
ਮਤਿ ਭਈ ਹਾਨਾ । ਪ੍ਰਵਿਸ਼ਯੋ ਕੂਮਿ ਕਿ ਨਭ ਉਡਿ ਗਯੋ । ਆਗੇ ਖੋਜ ਨ 
ਕਤ ਹੂੰ ਭਯੋ ॥ ੨੧॥ ਨਿਕਸੇ ਦੁਰਗ ਵਹਿਰ ਚਲਿ ਆਏ । ਚਹੁੰਦਿਸ਼ਿ 

ਚਗੀਹੈ ਖੋਜ ਨ ਪਾਏ।ਕੋਸ ਕੋਸ ਲਗਿ ਫਿਰੇ ਚੁਵੇਰੇ। ਨਿਸ ਗਮਨਜੋ ਅਸ 
ਖੋਜ ਨ ਹੇਂਰੇਂ॥੨੨॥ਮਿਲਹਿੰ ਬਿਚਾਰਹਿੰ ਬਿਸਮਹਿੰ ਸਾਰੇ-ਇਸ ਅਚਰਜ 
ਕੀ ਪਰਹਿ ਨ ਸਾਰੇ“ । ਕਹਾਂ ਭਯੋ, ਪੰਛੀ ਕੋ ਆਇ। ਉਡ ਕਰਿ ਗਯੋਂ 
ਤੁਰੌਗ ਉਠਾਇ-॥ ੨੩ ॥ ਹਾਰ ਪਰੇ ਜਬਿ/ਸ਼ਾਹੁ ਬੁਲਾਏ । “ਕਹਹੁ, ਕਹਾਂ 
ਮਤਿ ਮੈਂ ਤੁਮ ਲਜਾਏਪਾਯਹ ਖੋਜ ਕਿ ਨਹਿੰ ਕਿਸ ਵਿਸ਼ਿ ਮੈਂ(ਕਿਮਲੇ 
ਗਮਨਯੋ ਅਸ੍ਹ ਅਸ; ਬਿਸਮੇਂ? ॥੨੪॥ ਹਾਥ ਜੋਰਿ ਕਰਿ ਸਭਿਨਿ ਸੁਨਾਈ। 
“ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ!ਕੁਛ ਲਖੀ ਨ ਜਾਈ।ਲੋ ਵਰੇਸ਼ਤੇ ਗੇ ਅਸਮਾਨ।ਕੈ ਪਤਾਲ 
ਪ੍ਰਵਿਸ਼ਜੋ ਇਸ ਥਾਨ ॥ ੨੫ ॥ ਏਕ ਅਕਲ ਮੈਂ ਆਵਹਿ ਔਰ । ਨਿਕਸੜੋ 
ਨਹੀਂ ਤੁਰੈਗਮ ਪੌਰ” । ਦਿਸ਼ਿ ਦਰਿਆਉ ਦੁਰਗ ਦੀਵਾਗਹੁਇ ਅਸਵਾਰ 
ਕਰਾਇਵ ਛਾਰ੯ ॥ ੨੬ ॥ ਨੀਰ ਨੀਰ ਹੀ ਸਰਿਤਾ ਮਾਂਹਿ । ਲੋ ਗਮਨੜੋ 
ਕੋ ਤਸਕਰ ਤਾਂਹਿ। ਔਰ ਭੇਵ ਕੋ ਲਖਜੋ ਨ ਜਾਈ । ਹਾਰੇ ਬਖਿ ਕੋ 

"ਯਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ । “ਐਸਾ ਦਰਿਆਈ ਘੋੜ:। ਵਿਹੜੇ ਵਿਚ । “ਰਾਤੀਂ ਗਏ ਘੋੜੇ ਦਾ ਖੋਜ 
ਦਿੱਸਦਾ ਨਹੀਂ । “ਖ਼ਬਰ । “ਕਿਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੋਈ ਖੋਜ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ? “ਕਿਵੇ 
ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਲੇ ਗਿਆ ? ਹੈਚਨੀ ਹੈ । ਦਰਵੱਜੇ ਵਿਚ ਦੀ । ੯ਛਾਲ਼ ਮਰਵਾਈ ਹੈ 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੩੧੮੬ ) ਰਾਸਿ 7। ਅਸੂ ੩੧. 

ਕਰਿ ਸਮੁਦਾਈ” ॥ ੨੭ ॥ ਸੁਨਿ ਕੈ ਕੇੜਿਕ ਬਾਤ ਹਟਾਂਈ । “ਦੀਰਘ 

ਦ੍ਰਗ ਦਿਵਾਰ ਉਚਾਈ । ਨੀਰ ਗਹੀਰ ਅਗਾਰੀ ਵੇਰ'।ਕੋਂ ਤਸਕਰ ਇਮ 

ਹੋਇ ਦਿਲੇਰ $॥ ੨੮ ॥ ਅਨਬਨ ਹੈ, ਮਨ ਲਗੈ ਨ ਕੈਸੇ । ਹਯ ਕੇ ਪੰਖ 

ਲਗੇ ਹੁਇ ਜੈਸੇ"। ਅਪਰ ਕਹਾਂ ਲਗ ਕਹੋ' ਬਨਾਈ । ਇੱਤਯਾਦਿਕ ਬਹੁ 

ਅਕਲ ਦਿਵਾਈ ॥ ੨੯॥ ਸੁਨਿ ਕੈ ਸ਼ਾਹੁ ਕਹਯੋ ਸਭਿ ਸੈਗ । “ਜੋ ਕ੍ਯੋਂ 

ਖੋਜਨ ਕਰਹੁ ਤੁਰੈਗ । ਰਮਲੀ ਗਣਕ”ਸ਼ਕੁਨ ਤੇ ਆਦਿ।ਜਿਨ ਪੁਰਖਨਿ 

ਕੋ ਵਿੱਦਕਾ ਯਾਿ ॥ ੩੦ ॥ ਦੇਸ਼ ਬਿਦੇਸ਼ਨ ਤੇ ਚਲਿ ਆਵੈਂ। ਤਿਨ ਬੁਝਹੁ 

ਬਿਧਿ ਜਥਾਂ ਬਤਾਵੈਂ । ਜਹਿੰ ਕਹਿ ਤੇ ਸੁਧਿ ਕੋ ਮੰਗਵਾਵਹੁ ।ਸਭਿ ਸੂਬਨਿ 

ਪਰ ਲਿਖਜੋ ਪਠਾਵਹੁ! ॥ ੩੧ ॥ ਬਹੁ ਤਾਗੀਦ ਕੀਨਿ ਇਮ ਸ਼ਾਹੂ । ਖੋਜ 

ਕਰਤਿ ਭੇ ਦੇਸ਼ਨਿ ਮਾਂਹੂ । ਕਹਯੋ ਦਰੋਗੇ “ਕਹਾਂ ਕਸੇਰਾਊ। ਨਹਿ ਦੀਖਤਿ 

ਕਿਤਹੂੰ ਇਸ ਬੇਰਾ!॥ ੩੨॥ ਸਭਿ ਦਾਸਨ ਢਿਰ ਇਤ ਉਤ ਦੇਖਾਂ । 

ਨਹਿੰ ਪਾਯੋ ਤਬਿ, ਕਰਤਿ ਪਰੇਖਾਂ।“ਘੋਰਂ ਗਯੋ ਪ੍ਰਥਮ ਤਿਨ ਜਾਨਾ।ਤੁਮ 

ਤੇ ਅਧਿਕ ਤ੍ਰਾਸ ਕੋ ਮਾਨਾਂ ॥ ੩੩ ॥-ਮੁਝ ਤੋਂ ਭਈ ਨ ਹਯ ਤਕਰਾਈ । 

ਹਤਹਿ ਦਰੋਗਾ-ਗਯੋ ਪਲਾਈ? । ਸਭਿ ਕੀ ਮਤਿ ਸਤਿਗੁਰ ਬਿਚਲਾਈ। 

ਹਯ ਕੀ ਸੁਧਿ ਕਿਸ ਬਿਧਿ ਨਹਿ ਪਾਈ ॥ ੩੪॥ ਝਿਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ 

ਅਨੰਦੇ । ਖਿਖਹਿੰ ਤੁਰੋਗਮ ਬਲੀ ਬਿਲੀਦੇ । ਬਿਧੀ ਚੋਦ ਤੇ ਗਾਬਾਂ ਸਨਿ 

ਸੁਨਿ/ਸਾਧਸਾਧ” ਭਨਿ “ਬਡ ਬੁਧਿ” ਗੁਨਿ ਗੁਨਿ॥੩੫॥/ਕ੍ਰਿਪਾਆਪਕੀ ਤੇ 

ਸਭਿ ਬੋਚੇ'। ਮੂੜ ਭਏ, ਲਖਿ ਭੇਵ ਨ ਰੇਚੇਂ । ਅਪਨ ਵਸਤੁ ਆਪ 

ਅਨਿਵਾਈ।ਦਾਸ ਜਾਨਿ ਮੁਝ ਦੇਹ ਬਡਾਈ!॥੩੬॥ਨਿਸ ਮਹਿੰ ਖਾਨਪਾਨ 

ਕਰਿ ਸੋਏ । ਪੂਰ ਮਨੋਰਥ ਸੁਖ ਸੋਂ ਹੋਏ । ਜਾਮ ਜਾਮਨੀ ਰਹੀ ਸੁ ਜਾਗੇ । 

ਸੋਚ ਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਿ ਸਭਿ ਲਾਗੇ॥੩੭॥ ਪਠਹਿੰ ਕੰਠ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੁ ਬਾਨੀ। 

ਜਪੁਜੀ, ਸੁਖਮਨਿ ਆਦਿ ਮਹਾਨੀ । ਆਸਾਵਾਰ ਰਬਾਬੀ ਗਾਵੈਂ । ਭਾਂਤਿ 

ਭਾਂਤਿ ਕੇ ਰਾਗ ਸੁਨਾਵੈਂ ॥ ੩੮॥ ਸੱਤਿਨਾਮ ਕੋ ਹੋਤਿ ਉਚਾਰਿ। ਸ੍ਰੀ 

ਕਰਤਾਰ ਕੇਰ ਜੈਕਾਗਹੁਇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਚਿਤ ਸ਼ਾਂਤੀ। ਪਠਤਿ ਸੁਨਿ 

-ਮਨ ਬਨਹਿ ਇਕਾਂਤੀ ॥੩੯॥ ਮਨਹੁ ਬਿਕ੍ਰੰਠ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ । ਹਤੇ ਕਾਮ 

੧ਐੱਗੇ ਵੇਰ ਤੂੰਘਾਂ ਪਾਣੀ ਹੈ । “ਰਮਲੀ ਤੇ ਜੋਤਸ਼ੀ । “ਅਨੁਮਾਨ; ਕਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ। 

੪ ਨ ਦੀ ਖਬਰ ਪਹਿਲੋਂ ਲਗੀ ਹੈ । “ਮੋਹੇ ਗਏ । $ਰੋਚਕ ਮੜ੍ਰ ਵੀ ਭੇਦ 

ਨ ਜਾਣ | 



_ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੩੧੮੭) ਰਾਸਿ ੭। ਅੱਸੂ ਤਤ, 

ਫੋਧਾਦਿ ਬਿਕਾਰ । ਬਹੁਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਭਯੋ ਦਿਸ਼ਿ ਬੀਚ" । ਗਗਨ ਦੁਰੇ ਉਡ 

ਉਚ ਅਰੁ ਨੀਚ॥੪੦॥ ਆਸਾਵਾਰ ਭੋਗ ਕੋ ਪਾਯੋ। ਚਲਿ ਜੇਠਾਂ ਸਤਿਗੁਰ 

ਢਿਗ| ਆਯੋ । ਹਾਥ ਜੋਰਿ ਕਰਿ ਅਰਜ਼ ਗ਼ੁਜ਼ਾਰੀ।“ਮਹਾਰਾਜ ! ਘੋਰ' ਬਲ 

ਭਾਰੀ ॥੪੧॥ ਰੁਖ਼ ਕਰਿ ਤਿਰਣ ਦਾਨਾ ਨਹਿੰ ਖਾਇ । ਬਹੁਤ ਬਿਲੋਚਨ ਤੇ 

ਜਲ ਜਾਇ। ਖਰੋ ਅਚੈਚਲੇ ਮਨ ਮੁਰਬਾਯੋ । ਜਾਨਯੋ ਜਾਇ ਨ; ਕਿਮ 

ਨਿਬਲਾਯੋ ? ॥ ੪੨॥ ਸੇਵਤਿ ਰਹਜੋ ਦੀਪ ਨਿਸ ਬਾਰੇ” । ਨਹੀਂ ਨਿਹਾਂਰੀ 

ਕੋ ਮੁਖ ਧਾਰੇ ਸ਼੍ਰਮਤਿ ਹੁੜੋ ਮਾਲਸ਼ ਬਹੁ ਕੀਨਿ। ਵੇਰਤਿ ਹਾਬ ਦਿਲਾਸਾ 

ਦੀਨਿ ॥ ੪੩॥ ਲੈਹੁ ਆਪ ਸੁਧ ਵੇਰਹੁ ਹਾਥ । ਕ੍ਰਿਪਾ ਧਾਰਿ ਤਿਹ ਕਰੋ 

ਸਨਾਬਮਸੁਨਿ ਕਰਿ ਜੋਧਸ਼ਾਹੁ ਤਬਿ ਬੋਲਾ//ਬਹੁ ਦਿਨ ਬਿਤੇ ਥਾਨ ਤੇਖੋਲਾ 

॥੪੪॥ ਮਜਲ ਬਿਸਾਲ ਪਹਿਲ ਹੀ ਆਯੋ ਹੁਯੋ ਸ਼੍ਰਮਤਿ ਯਾਤੇ ਮੁਰਬਾਯੇ। 

'ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਚੋਦ ਬਖਾਨਾ । “ਸੁਨਹੁ ਜੋਧ ! ਇਮ ਪਰੇ ਪਛਾਨਾ ॥ 

੪੫॥ ਬਹੁਤ ਬਿਲੋਚਨ ਤੇ ਬਹਿ ਬਾਰੀ” । ਉਰ ਪੀਰਾਂ ਜਨੁ ਵਹਿਰ 

ਪਸਾਰੀ” । ਹੁਯੋ ਹੋਇਗੋ ਬਿਹ ਇਸ ਤਾਈ' । ਜਿਸ ਢਿਗ ਰਹਤਿ ਸਮੀਪ 

ਸਦਾਈ'॥ ੪੬॥ ਬਿਧੀ ਚੋਦ ਸਭਿ- ਗਾਬ ਸੁਨਾਈ । “ਘੋੜੇ ਦੋਇ ਹੁਤੇ 

ਦਰਿਆਈ । ਇਹ ਦਿਲਬਾਗ; ਦੁਤਿਯ ਗੁਲਬਾਗ । ਬੈਧਤਿ ਨਿਕਟਿ 

ਬਵਜੋ ਅਨੁਰਾਗ॥੪੭॥ਤ੍ਰਿਣ ਦਾਣਾ ਬਹੁ ਭਾਂਤਿ ਨਿਹਾਰੀ। ਦੋਨਹੁ ਖਾਤਿ 

ਖਰੇ ਇਕ ਸਾਰੀ। ਈਦ ਆਦਿ ਦਿਨ ਖੋਲਹਿੰ ਕਬੈ। ਨਤੁ ਰਹਿੰਖਰੇ ਜਿ 

ਸੈਬਤ ਸਬੈ ॥ ੪੮॥ ਤਿਸ ਹਯ ਕੌ ਬ੍ਰਿਹੁ ਜਾਨਜੋ ਜਾਇ । ਸੈਕਟ ਤੇ 

ਦ੍ਗਿ ਜਲ ਚਲਿ ਆਇ?। ਇਮ ਸੁਨਿ ਸਭਿ ਕੈ ਨਿਸ਼ਚੈ ਭਯੋ । ਬ੍ਹਹਾ 

ਤੁਰੈਗਮ ਤੇ ਦ੍ਖ ਬਿਯੋ? ॥ ੪੯॥ ੪ਤ ਰੀ ਫੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸ਼ੂਰਜ ਹ੍ਰਿੰਥੇ ਸਪਤਮ ਰਾਂਸੇ “ਘੋੜਾ ਲਕਾਵਨਾਂ 

ਪ੍ਰਸੇਗ ਬਰਨਨੇ ਨਾਮ ਦੇਇ ਤ੍ਿਸਤੀ ਅੰਸੂ ॥ ੩੨ ॥ 

੩੩੦ | ਦੂਜਾ ਘੋੜਾਂ । ਜੋਧ ਰਾਇ ਦੇ ਪਾਸ ਗਏ] । 

ਦੋਹਰਾ ॥ ਇਮ ਨਿਸ਼ਚੇ ਕਰ ਤੁਰੰਗ ਦੁਖ ਉਠੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ । ਕੰਤਕ 

ਕਰਤਿ ਅਨੇਕ ਬਿਧਿ ਬਡੇ ਗ਼ਰੀਬ ਨਵਾਜ ॥੧॥ਚੰਪਈ॥ ਜਾਇ ਤੁਰੈਗਮ 

ਕੋ ਤਬਿ ਹੇਰਾ। ਬਹਤਿ ਬਿਲੋਚਨ ਬਾਰਿ ਬਡੇਰਾਇਤ ਉਤ ਨਹਿ ਦੇਖਤਿ 

₹ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਪਰਕਾਸ਼ ਹੇਗਿਆਂ ਭਾਵ ਦਿਲ ਚੜ੍ਹ ਪਿਆਂ । “ਉੱਚੇ ਨੀਵੇ” ਤਦੇ ਅਕਾਸ਼ ਵਿਚ 

ਲੁਕ ਗਏ । <ਕਿਉ' ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੇ ਗਿਆ ਹੈ ਊ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੀਵ। ਬਾਲਕੇ । ਪਨਿਹਰੀ ਨੂੰ ਮੁੰਹ 

ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ । #ਜਲ । “ਮਾਨੋ ਦਿਲ ਦੀ ਪੀੜ/ ਬਾਹਰ ਦਿਖਾਈ ਹੈ । "ਸਾਰਾ ਵਰ੍ਹਾ। 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੩੧੮੮) ਰਾਸਿ ੭ । ਅੰਸੂ ੩੩ 

ਮੁਰਝਾਯੋ । ਤ੍ਰਿਣ ਦਾਨਾ ਈਖਦ” ਹੀ ਖਾਯੋ ॥ ੨ ॥ ਜੋਧ ਸੈਗ ਤਬਿ 
ਗੁਰੂ ਥਖਾਨੀ । “ਬ੍ਰ੍ਹੁ ਕੀ ਪੀਰ ਇਸੇ ਹਮ ਜਾਨੀ । ਅਪਰ ਨ ਤਨ ਮਹਿ 
ਸੈਕਟ ਕੋਈ । ਏਕ ਥਾਨ ਬੈਧੇ ਰਹਿ ਦਈ ॥ ੩॥ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਬੈਠ ਜੋਧਾ 
ਸਨਮਾਨਾ । “ਨਿਸ਼ਚੈ ਆਪ ਪ੍ਰਥਮ ਹੀ ਜਾਨਾ । ਸਰਬ ਸ਼ਕਤਿ ਕੇ ਮਾਲਿਕ 
ਰਾਵਰ । ਕਹਜੋ ਜੁ ਤਰਕਹਿ ਸੋ ਮਤਿ ਬਾਵਰ ॥੪॥ ਅਥਿ ਕਰ ਵੇਰ ਧੀਰ 
ਕਹੁ ਦੈ ਹੋ। ਮਨ ਇਸ ਕੋ ਬਿਰ ਭਲੇ ਕਰੈ ਹੋ। ਤਬਿ ਸਤਿਗੁਰ ਨਿਜ 
ਪੰਕਜ ਹਾਥ । ਫੇਰਨਿ ਕੀਨਿਦਿਲਾਸੇ ਸਾਬ ॥੫॥ ਬਦਨ ਬਿਲੌਚਨ ਪੀਠ 
ਉਦਾਰਾ । ਧਰ ਕਰਿ ਕਰ ਕੋ ਰੁਚਿਰ ਉਚਾਰਾ।ਨਾਮ#ਜਾਨ ਭਾਈ?! ਕਹਿ 
ਕਰਿ ਕੈ । “ਤ੍ਰਿਠ ਦਾਨਾ ਅਚਵਹੁ ਹਿਤ ਧਰਿ ਕੈ ॥੬॥ ਗੁਰ ਘਰ ਆਇ 
ਕਸ਼ਣ ਨਹਿ ਪਾਵਹਾਤਨ ਮਨ ਕੀ ਸਭਿ ਪੀਰ ਮਿਟਾਵਹੁ। ਜਿਸ ਕੋ ਚਹੈ' 
ਆਇ ਸੋ ਜੈਹੇ। ਪ੍ਰਿਯ ਪ੍ਰੋਮੀ ਕੋ ਪਰਕੂ ਮਿਲੈ ਹੈ'॥੭॥ ਸੁਨਿ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਬਾਕ 
ਸੁਹਾਏ । ਫੁਰਕਯੋ ਘੋਰਾ ਉਰ ਹਰਖਾਏ । ਆਗੇ ਪਰੇ ਤ੍ਰਣਾਨਿ ਮੁਖ ਡਾਰੇ। 
ਜੋਧ ਆਦਿ ਡਿਹ ਸਰਬ ਨਿਹਾਰੇ॥੮॥ ਖਾਨ ਲਗਜੋ ਲਖਿ ਰਿਦੇ ਅਨੰਦੇ। 
ਪੈਨ ਧੈਨ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦੇ' । ਪੁਨ ਇਕਾਂਤ ਮਹਿ ਬੈਠੇ ਜਾਇ।ਜੋਧਰਾਇ 
ਕੌ ਲੀਨਿ ਬੁਲਾਇ ॥ € ॥ ਬਿਧੀਚੇਦ ਪੁਨ ਨਿਕਰਿ ਹਕਾਰਾ । ਸਾਦਰ 
ਕਹਿ ਕਰਿ ਤਿਹ ਬੈਠਾਰਾ । “ਭੋ ਸੁਮਤੇ” ! ਘੋਰਾ ਹਰਿ ਲਯਾਯੋ । ਕਰਿ 
ਅਚਰਜ ਸਭਿ ਕੋ ਦਿਖਰਾਯੋ ॥੧੦॥ਇਹੁ ਪੁਰਸ਼ਾਰਬ“ਇਕ ਤੁਮ ਮਾਂਹੀ। 
ਅਪਰ ਨਰਨ ਕਿਸ ਮਹਿ ਅਸ ਨਾਂਹੀ । ਹਯ ਦਜੇ ਬਿਨ ਭਈ ਅਜੋਗ। 
ਮੁਰਝਾਯੋ ਜਨ ਉਪਜਨੋ ਰੋਗ॥੧੧॥ ਪਰਮ ਦੁਖੀ ਬਨਿ ਰੌਦਤਿ ਇਹਾਂ। 
ਦੂਸਰ ਐਸੋ ਹੁਇ ਹੈ ਤਹਾਂ । ਭਯੋ ਸੈਤਾ੫ ਦੁਹਿਨ ਕੇ ਮਨ ਕੋ । ਰਿਸ਼ਣ 
ਪੁਸ਼ਟ ਕਿਮ ਹੋਇ ਨ ਭਨ ਕੋ ॥੧੨॥ ਕਰਹੁ ਜਤਨ ਦੂਸਰ ਕੌ ਲਯਾਵਗੁ 
ਨਾਂਹਿ ਤ ਇਸ ਕੌ ਤਹਿੰ ਪਹੁੰਚਾਵਹੁ । ਜੋਰੀ ਰਹੈ ਏਕ ਥਲ ਮਿਲੀ।ਹਮਰੇ 
ਉਰ ਭਾਵਤਿ ਇਮ ਭਠ।? ॥੨੩॥ ਸੁਨਤਿ ਜੋਧਿ ਕਹਿ ਲਯਾਵਨ ਠਾਨੋ। 
-ਇਹ ਪਹੁੰਚਾਵਹੁ-ਮੁਖ ਨ ਬਖਾਨੋ।ਨੋ ਅਤਿ ਕਠਨ ਹਰਨ ਹਯ ਕੇਰਾ । 
ਮੁਸ਼ਕਲ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਹੁਤੇਰਾ ॥ ੧੪॥ ਤਉ ਆਪ ਕੀ ਕਰੁਨਾ ਪਾਇ। 
ਲਯਾਯਹੁ ਬਿਧੀਆ ਬੁਧਿ ਉਪਜਾਇ । ਹਮ ਕੌ ਮਹਾਂ ਚਤੁਰ ਇਹ ਦੀਖਾਂ । 
ਅਪਰ ਨ ਜਗ ਮਹਿ ਇਸ! ਸਰੀਖਾ ॥ ੧੫ ॥ ਪੂਰਬ ਤੇ ਦੂਸਰ _ਹਯ 
'ਥਜਾ। “ਭਾਈ ਜੋਧ ਨੇ। ੧ਹੱਬ ਰੱਖਕੇ ਪਿਅਰ (ਦਾ ਵਾਕ) ਕਿਹਾ । “) ਦੋ | “ਬਲ । 



ਸ੍ਰੀ ਗੂਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੩੧੮੮) ਰਾਸਿ ੭। ਅਰ ੩੩. 
ਲਯਾਵਨ । ਅਧਿਕ ਕਠਨ ਤੇ ਕਠਨ ਸੁ ਆਵਨਿ । ਤਊ ਮੋਹਿ ਨਿਸ਼ਵੇ 
ਅਸ ਹੋਵਾ । ਤੁਮ ਚਿਤ ਚਹਹੁ ਤ ਆਵਤਿ ਜੋਵਾ” ॥੧੬ ॥ ਸੁਨਿ ਬਿਧੀਏ 
ਕਰ ਜੋਰਿ ਬਖਾਨਾ । “ਐਪਰ ਨਰਨ ਕੋ ਕਠਨ ਮਹਾਨਾ। ਤਰੰਗ ਸ਼ਾਹੁ ਕੇ 

ਅਤਿ ਤਕਰਾਈ । ਸੁਭਟ ਹਜ਼ਾਰਹੁੰ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ॥੧੭॥ ਬਹੁਰ ਦੁਰਗ 
ਮਹਿ ਘੋਰਾ ਖਰਯੋ। ਅਧਿਕ ਸਭਿਨਿ ਸਵਧਾਨੀ ਕਰਜੋ । ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾ੫ ਤੇ 
ਮੈਂ ਨਹਿਂ ਜਾਨੋ । ਲੋਹੁ ਦੁਰਗ ਤੇ ਮੈਂ ਹਰਿ ਆਨੋ ॥੧੮॥ ਪ੍ਰਥਮ ਸਭਿਨਿ 
ਕੀ ਅਸ ਮਤਿ ਮਾਰੀ । ਲਖਥੀ ਨ ਕਿਨਹੂੰ ਛਲ ਕ੍ਰਿਤ ਭਾਰੀ । ਸੁਨਹੁ 

ਪ੍ਰਭੂ ਕਯੋਂ ਦੈਬੋ ਘੋਰਾ। ਆਨਿ ਮਿਲਾਵੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਜੋਰਾ॥੧੯॥ ਆਯੁਧ- 
ਖਾਣੀ ਜੇ ਭਟ ਲਾਖ“। ਹੁਏ ਸਵਧਾਨ ਬਨਹਿੰ ਸਭਿ ਰਾਖ । ਐਸੀ ਕਰੋਂ 
ਬੈਚਨਾ“ ਤਿਨ ਕੀ । ਚਹੋਂ ਸੁ ਲਯਾਵੇਂ ਅੱਗ ਨਯਨ ਕੀ ॥੨੦॥ ਪ੍ਰਭੁ ਜੀ! 

ਆਗਯ' ਦੇਹ ਸਿਧਾਵੇਂ । ਲਕਾਇ ਤੁਰਤ ਹਯ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਵੇਂ?। ਮੁਖ 

ਮੁਸਕਾਵਤਿ ਕਹਜੋ ਗੁਸਾਈ' ।“ਗਮਨਹੁ ਬਿਧੀਆ ! ਗੁਰੂ ਸਹਾਈ ॥੨੧॥ 

ਕਰਿ ਕਾਰਜ ਤੂਰਨ ਹੀ ਆਵਹੁ । ਬਹੁਰ ਜੈਗ ਕਰਿ ਤੁਰਕ ਖਪਾਵਹ”। 
ਸੁਨਤਿ ਉਠਜੋ । ਪਰ। ਪੰਕਜ ਹਬ।ਧਰ ਕਰਿਪ੍ਰਿਯ ਉਰ ਟੇਕਯੇ ਮਾਬ॥੨੨॥ 

ਅਤਿ ਉਤ ਸਾਹੁ ਧਾਰਿ ਪ੍ਰਸਥਾਨਾ । ਅਦਭੁਤ [ ਕੌਤਕ ਕਰਨਿ ਮਹਾਲਾਂ । 

ਪ੍ਰਥਮ ਕ੍ਰਿੱਤ ਹਨੁਮਾਨ ਸਮਾਨਾ । ਅਧਿਕ” ਕਰਨ ਕਹੁ ਅਬਹਿ ਪਯਾਨ॥ 
੨੩॥ ਜਬਿ ਬੈਦਨ ਕਰਿ ਝੁਕਯੋ ਅਗਾਰੀ।ਬਾਪੀ ਦੀਨਿ ਗੁਰੂ ਬਲ ਭਾਰੀ। 

(ਜਮ ਚਿਤ ਚਹਹਿ ਕਰਹਿਗੇ ਸੋਉ । ਤੁਵ ਕ੍ਰਿਤ ਕੇ _ਅਟਕਾਇ ਨ 
ਕੋਉ ॥੨੪॥ ਤੁਵ ਬੁਧਿ ਸਭਿ ਕੌ ਉਪਰ ਛਾਵੈਨਰ ਬਪੁਰੇ ਸੁਰ ਨਹਿ ਲਖਿ 

ਪਾਵੈਂ।ਲੇ ਬਰ ਲਵਪਰਿ ਮਾਰਗ ਪਰਨੋ।ਉਰ ਨਿਸ਼ੇਕ ਕਿਸ ਤ੍ਰਾਸਨ ਧਰਜੋ 
॥ ੨੫॥ ਤਿਸ ਪੀਛੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹੇ।ਜੋਧਾ`ਜੋਧ ਬਿਨੈ ਬਚ ਕਹੋ।“ਡੋਰਾਂ 

ਪਰਜੋ ਭਯੋ ਚਿਰਕਾਲਾ । ਮੋਰ ਕਾਮਨਾ ਰਿਦੇਂ ਬਿਸਾਲਾ ॥ ੨੬ ॥ ਤੀਨ 

ਕੋਸ ਇਸ ਥਲ ਤੇ ਪੁੰਰ ਹੈ । ਤਹਿ ਤੁਮਰੇ ਸੇਵਕ ਕੋ ਘਰ ਹੈ । ਕਰੁਨਾਂ 

ਕਰਹੁ ਚਰਨ ਨਿਜ ਪਾਵਹੁ । ਪਾਵਨ ਹੋਹਿ; ਮੋਹਿ ਮਨ ਭਾਵਹੁ ॥ ੨੭ ॥ 

ਦੇਹ ਦਾਸ ਕੋ ਚਲਿ ਬਡਿਆਈ । ਤਹਾਂ ਕਰਹੁ ਕੁਛ ਦਿਵਸ ਬਿਤਾਈ? । 

ਆਂਵਦਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ । ਕਲੋਹੇ ਦੇ ਕਿਲੇ ਤੋਂ (ਵੀ) ਮੇਂ ਕੱਢ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹਾਂ । ੧ਵੇਣਾ ਕਿਉਂ 

ਹੈ ਘੋੜਾ । ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਸਤ੍ਰਧਾਰੀ ਜੇ ਸੂਰਮ ਲੱਖਾਂ ਹੋਵਣ । “ਭਾਵ ਸੋਸਾ ਮੇਹਲਫਾਂ । #ਯੋਖਾਂ 

ਦੇ ਅਗੋਂ ਲੈ ਅਵਾਂ । “(ਹਨੂਮਾਨ ਤੋਂ ਬੀ) ਵੱਧ । "ਸੂਰਮਾਂ । 



ਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਮੂਚਜ । ( ੩੧੯੦) ਚੀਸ ੭ । ਅਸੂ ੩੩. 
ਆਗੇ ਕਹੜਿ ਰਹਜੋ ਬਹੁ ਬਾਰੀ । ਦੇਖਿ ਭਾਉ ਬਹੁ ਕੀਨਸਿ ਤਤਾਰੀ ॥ 
੨੮ ॥ ਸਾਧੂ ਰੂਪਚੇਦ ਤਬਿ ਜਾਨੀ।ਆਇ ਜੋਰਿ ਕਰ ਗਿਰ' ਬਖਾਨੀ। “ਹਮ 
ਭੀ ਰਾਵਰਿ ਸਾਥ ਸਿਧਰਿ ਹੈਂ। ਗਨ ਸੇਵਕ ਸਮ ਸੇਵਾ ਕਰਿਹੈਂ ॥ ੨੯॥ 
ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਤ ਰਹੈ' ਆਨੰਦਹਿਂ । ਹੋਹਿ ਜਨਮ ਨਰ ਸਫਲ ਬਿਲੌਦਹਿ। 
ਬਿਛੁਰਨ ਨਹਿ ਮਨ ਭਾਇ ਹਮਾਰੇ । ਰਾਂਵਰਿ ਸੈਗ ਸਦਾ ਸੁਖ ਭਾਰੇ” ॥ 
੩੦ ॥ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿ ਧੀਰਜ ਦੀਨਾ । “ਮੇਰੋ ਸੇਗ ਸਦਾ ਤੁਮ ਲੀਨ॥ 
ਅਬਿ ਤੁਮ ਕਹਜੋ ਮਾਨਿ ਪੁਰ ਵਾਸਹੁ' । ਕਰਹੁ ਦੇਗ ਨਿਤ ਜਗਤ ਪ੍ਰਕਾ- 
ਸ਼ਹੁ॥ ੩੧॥ ਕਹਯੋ ਤੁਮਾਰੋ ਹੋਵਹ ਸਾਚਾ । ਵਸ ਮਹਿੰ ਰਾਖਹੁ ਅਪਨੋ 
ਬਾਚਾ” ।ਜੇਨ ਕੇਨ ਬਲ ਕਹੀਅੰਹਿ ਨਾਂਹੀ । ਇਮ ਨਿਸ਼ਦੈ ਠਾਨਹੁ ਮਨ 
ਮਾਂਹੀ ॥ ੩੨॥ ਅਪਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਕੀਜੀਯਹਿ ਵਾਸਾ । ਹੁਇ ਹੈ ਦੀਰਘ ਬੈਸ 
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਾ । ਬਿਦਤਹਿ ਜਗ ਮਹਿ ਬਹੁ ਬਡਿ ਆਈ । ਹਲਤ ਪਲਤ ਲਿਹੁ 
ਸੁਖ ਸਮੁਦਾਈ ॥ ੩੩॥ ਕਈ ਰੀਤਿ ਕੇ ਚਲਿਤ ਹਮਾਰੇ । ਕਰਿਬੇ ਜੰਗ 
ਅਨੌਕ ਪ੍ਰਕਾਰੇ । ਤੁਰਕ ਸੈਗ ਸੈਗ੍ਰਾਮ ਹਮਾਰਾ । ਬਜਹਿ ਲੋਹ ਪਰ ਲੋਹ 
ਕਰਾਰਾ॥ ੩੪ ॥ ਸ਼ੁਭ ਸੈਤਨ ਕੀ ਰੀਤਿ ਤੁਮਾਰੀ । ਸੇਵਹੁ ਦੇਗ਼ ਸਕਲ 
ਨਰ ਨਾਰੀ” । ਸੁਨਿ ਗੁਰ ਆਗਤਾ ਰਿਦੇ ਅਨੰਦੇ । ਹਾਥ ਜੋਰ ਪਦ ਪੁਨ 
ਪੁਨ ਬੈਦੇ ॥ ੩੫॥ ਰੂਪਚੈਦ ਕੀ ਜਨਨੀ ਆਈ । ਪਦ ਔਰਬਿੰਦਨਿ ਸੋ 
ਲਪਟਾਈ । ਦੇ ਕਰਿ ਧੀਰਜ ਪ੍ਰਭੂ ਉਦਾਰੇ । ਭਏ ਤੁਰੈਗਮ ਪਰ ਅਸਵਾਰੇ 
॥ ੩੬ ॥ ਨਾਮ “ਜਾਨ ਭਾਈ? ਗੁਰ ਧਰਯੋ। ਤਿਸ ਪਰ ਜ਼ੀਨ ਪਇਬੋ 
ਕਰਯੋ । ਜਬਰ ਜਵਾਹਿਰ ਜ਼ਾਹਰ ਜਰੇ । ਜਗਮਗ। ਜੋਤਿ ਹੋਤਿ ਛਬਿ ਭਰੇ॥ 
੩੭॥ ਨਗ ਮਾਨਿਕ ਹੀਰੇ ਬਹੁ ਬਰਣ”। ਲਗੇ ਕਿਰਟ ਤੇ ਛੂਫਭਿ 
ਕਿਰਣਾ । ਬਾਂਧੀ ਜਿਗਾ ਜਰਾਊ ਮਾਥੇ।ਕਲਗੀ ਤੁੰਗ ਦਿਪਤਿ ਦੁਤਿ ਸਾਂਥੇ 
॥ ੩੮॥ ਬਰ ਅੰਬਰ ਬਸਤਰੀਂ”' ਬਿਰਾਜੈ । ਝਲਰ ਜ਼ਰੀ ਝੁਲਤਿ ਸ਼ੁਭ 
ਸਾਜੈਮਨਹੁ ਚਪਲਤਾ ਸਕਲ ਸਕੇਲੀ।ਸਹਤ ਚਾਤੁਰੀ ਬਿਧਿ ਹਯਮੇਲੀ” 
॥ ੩੯॥ ਰੇਸ਼ਮ ਡੋਰ ਸੈਗ ਤੁਰਿਆਯਹੁ । ਚਲੇ ਦਾਸ ਕੇ ਹਾਥ ਗਹਾ- 
“ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਕੇ ( ਆਪਣੇ ) ਗ੍ਰਾਮ ਵਿਚ ਵੱਸੇ। “ਬਚਨ । “ਬਹੁਤੇ ਹੈਗਾਂ ਦੇ। ਸੂਰਜ 
ਦੀ ਕਿਰਨ ਪੇਣ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ (ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀਆੰ) ਕਿਰਣਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ 
ਹਨ । “ਸੁਹਣੇ ਕਪੜੇ ਦੀ ਬਸਤਗੀ (=ਕਾਠੀ ਦੇ ਉਪਰਲਾ ਸੁਹਣਾ ਕਪੜਾ) । <ਸੁਹਣੀ ਸਜ 
ਰੋਹੀ ਹੈ । “ਬਿ੍ਧਾਤਾ ਨੇ ਘੋੜੇ ਵਿਖੇ ਇਕੱਠ) ਕੀਤੀ ਹੈ । ਸਂਪ:-ਬਸਤੀਨ । 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੩੧੯੧) ਰਾਸਿ ੭ । ਸੰਸੂ ੩੪. 

ਯੋਹੁ । “ਜਬਿ ਜੁ ਜੁਗ ਮਿਲੈ ਹਰਖ ਉਰ ਭਵੈਂ।ਤੌ ਅਸਵਾਰੀ ਹਮ ਇਸ ਕਰੈ? 
॥੪੦॥ ਕਰਿ ਆਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਯਾਨੋ । ਬਜਜੋ ਦਮਾਮਾ ਬਡਿ ਧੁਨਿ ਠਾਂਨੇ। 
ਕਰਤਿ ਬਤਕ ਹੀ" ਮੁਖ ਮੁਸਕਾਵਤਿ । ਜੋਧ ਸੈਗ ਇਮ ਪੰਬ ਸਹਾਵੰਤਿ 
॥ ੪੧॥ ਚਢੇ ਲੌਕ ਪਰ ਰਘੁਬਰ ਨਾਂਬ । ਕਰਤਿ ਬਾਰਤਾਂ ਕਪਿਪਤਿ 
ਸਾਂਬ । ਤੀਨ ਕੋਸ ਕਾਂਗੜਿਪੰਰ ਅਹੇ । ਗਏ ਤੁਰੜ ਹੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ੀ ਲਹੇ ॥ 

੪੨॥ ਜੋਧਰਾਇ ਕੇ ਮੈਂਦਿਰ ਉਚੇ । ਸਤਿਗੁਰ ਹੇਰੇ ਨਿਕਟਿ ਪਹੂਚੇ । 
ਉੱਤਮ ਬਲ ਪੁਰਿ ਤੇ ਜਿਸ ਢਿਸ਼ਿ ਮੈਂ।ਲੇ ਝੇਰਾ ਉਤਤਾਯੋ ਤਿਸ ਮੈਂ॥੪੩ 
॥ ਸੁਨਿ ਕਰਿ ਜੋਧ ਰਾਇ ਕੀ ਨਾਰੀ । ਪਹੁੰਚੀ ਲੇ ਬਹੁ ਭੇਟ ਅਗਾਰੀ । 

ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਨਿ ਬੇਦਨਾ ਚਰਟ।ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਿਨ ਤੋਂ ਹਰਨ॥੪੪ 
॥ ਜੋਧਰਾਇ ਕਰਿਵਾਇਵ ਡੋਰਾਂ । ਸੇਵਾ ਸਰਬ ਸੈਭਾਰਿ ਬੜੇਰਾਂ । ਨਿਤ 
ਨਰਭਨ ਚਿਤ ਧਾਰਤਿ ਭਾਉ । ਗੁਰੂ ਪ੍ਰੇਮ ਬਸਿ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਉ ॥ ੪੫॥ 
ਬਸਿ ਕਰਿ ਬਾਸੁਰ ਕਿਤਿਕ ਬਿਤਾਏ। ਬਨਹਿੰ ਸਿੱਖ ਬਹੁ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਏ। 

ਜੋਧ ਸੈਂ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪ। ਕਰਤੇ ਰਹਭਿ ਬਾਰਤਾਣਾਪ ॥ ੪੬ ॥ 
#ਰਹਿਂ ਪ੍ਭੀਖਨ ਬਿਧੀਏ ਕੇਰੀ । ਹਯ ਕੌ ਲਯਾਵਹਿਗੋ ਜਿਸ ਬਥੇਰੀ । 

ਲਸ਼ਕਰ ਤੁਰਕਨ ਕੋ ਬਹੁ ਐਹੇ।ਹਮ ਰਿਪੁ ਹਤਿ ਘਮਸਾਨਮਚੈ ਹੈਂ9॥੪੭॥ 
ਇਤਿ ਸ਼ੀ ੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਿੰਥੇ ਸਪਤਮ ਰਾਸੇ “ਬਿਧੀ ਚੋਦ ਬਹੁਰ ਪਠਨਾ ਪ੍ਰਸੋਗ ਬਰਨਨੇ ਨਾਮ ਤੀਨ ਤ੍ਰਿੰਸਭੀ ਅੰਸੂ ॥ ੩੩ ॥ 

੩੪. [ਭਾਈ ਬਿਧੀਚੇਦ ਰਮਲੀ ਦੇ ਭੇਸ] । 

ਦੋਹਰਾ ॥ ਉਤ ਬਿਧੀਏ ਕੀ ਕਥਾ ਜਿਮ ਲਯਾਵਨ ਦੁਤਿਯ ਤੁਰੈਗ । 
ਸੁਨਿਯਹਿ ਸ੍ਰੋਤ ਪ੍ਰੇਮ ਧਰਿ ਗੁਰ ਕੌ ਸੁਜਸੁ ਉਤੈਗ ॥ ੧॥ ਚੌਪਈ ॥ ਸਤਿ- 
ਗੁਰ ਤੇ ਹੁਇ ਬਿਦਾ ਪਯਾਨਾਂ । ਗਮਨਤਿ ਦਾਵ ਬਿਚਾਰਤਿ ਨਾਨਾ।ਤੀਨ 
ਦਿਵਸ ਮਹਿੰ ਪਹੁੰਚਕੋ ਜਾਈ । ਪੁਰਿ ਕੇ ਪੌਰ ਸਮੀ੫ ਸਬਾਈ॥ ੨॥ਸਭਿ 
ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਨਾਮ ਉਚਾਰੇ । ਕਰਿ ਅਰਦਾਸ ਧਰਾ ਸਿਰ ਧਾਰੇ । ਅੰਗ 
ਸੈਗ ਪੂਭੁ ਬਨਹੁ ਸਹਾਈ । ਪੁਰਵਹੁ ਇਹੁ ਕਾਰਜ ਸਹਿਸਾਂਈਂ2॥੩॥ 
ਇਮ ਕਹਿ ਅੰਤਰ ਜਾਇ ਪ੍ਰਵੇਸਾ । ਗਯੋ ਜਹਾਂ ਧ੍ਰਮਸਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਾ । ਪੈਰੀ 
ਧੈਫਾ ਕਹਿ ਸਭਿ ਸਾਬ । ਬੈਠਜੋ ਸਿਮਰਤਿ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਥ ॥੪॥ ਜਿਤਿਕ 
ਸਿੱਖ ਤਹਿ ਕਰਿ ਕਰਿ ਨਮੋ। ਸਨਮਾਨਜੋ ਸਭਿ ਨੇ ਤਿਹ ਸਮੋ । ਆਯੋ 

ਸੈਧਕਾ ਸੈ ਬੁਧਿਵਾਨ।ਪਸਰ ਪਰਜੋ ਤਮ ਤੁਰਤ ਮਹਾਨ ॥੫॥ ਕੁਸ਼ਲ ਛੇਮ 

੧ਗਲਾਂ ਕਰਦੇ । “ਸੁਗੀਵ (ਅ) ਹਨੂਮਾਨ । “ਖੜੋਕੇ । “ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੱਬ: ਟੇਕਿਆ । “ਛੇਤੀ ਹੀ) 



ਕੰ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ। (੩੧੯੨) ___ਰਾਸਿ੭। ਅੰਜੂ ੩੪. 
ਬੁਝੀ ਰੁ ਬੜਾਈ । ਖਾਨ ਪਾਨ ਸ਼ੁਭ ਕੀਨਿ ਤਦਾਈ । ਇਤਨੇ ਬਿਖੈ 
ਫਿਰਤਿ ਵੇਡੋਰਾ । ਆਯਹੁ ਧਰਮਸਾਲ ਕੀ ਓਰਾ ॥ ੬॥ ਕਹਤਿ ਵਿਰਤਿ 
ਇਮ ਉਚ ਪੁਕਾਰੇ । “ਜੋ ਨਰ ਖੋਜ ਤੁਰੈਗਮ ਡਾਹੈ।ਮੁਖ ਮਾਂਗੜੋ ਹਜ਼ਰਤ ਤੇ 
ਪਾਵੈ । ਜੋ ਚਾਹਦਿ; ਕਾਰਜ ਬਨਿਵਾਵੈ? ॥੭॥ ਬਿਧੀਦੇਦ ਬੂੜੇ ਸਿਖ ਤਹਾਂ 
“ਇਹ ਕ੍ਯਾਂ ਬੋਲਤਿ ਉਚੇ ਮਹਾਂ ?” । ਤਿਨਹੁਂ ਸਰਬ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸੁਨਾਯੋ । 
“ਸ਼ਾਹੁ ਤੁਰੋਗਮ ਕਿਸੇ ਚੁਰਾਯੋ ॥ ੮ ॥ ਸਪਤ ਦਿਵਸ ਬੀਤੇ ਹਯ ਗਏ। 
ਦਿਨ ਚਾਰਿਕ ਇਹ ਕਹਤਿ ਸਨਏ । ਖੋਜ ਨ ਪਾਇ ਹਾਂਰ ਸਭਿ ਰਹੇ। 
ਪੀਛੇ ਡਿੰਡਮ' ਦੇ ਇਮ ਕਹੇ॥੯॥-ਮੁਖ ਮਾਂਗ?ੋ ਹਜ਼ਰਤ ਤੇ ਲੋਹਿ।ਜੋ ਨਰ 
ਖੋਜ ਤੁਟੈਂਗਮ ਦੇਹਿ-1ਸੁਨਿ ਬਿਧੀਆ ਬਹ ਭਾਂਤਿ ਬਿਚਾਹੈ ।-ਕੌਨ ਦਾਵ 
ਤੇ ਦੁਤੀ ਨਿਕਾਰੈ' ॥ ੧੦ ॥ ਪੁਰਬ ਸਮ ਅਬਿ ਜਹਕੋ ਨ ਜਾਈ । ਕਿਮ 
ਗਮਨੌ' ਬਾਜ਼ੀ ਜਿਸ ਥਾਈਂ। ਨਿਸ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ਨਿ ਪਾਵੋਂ। ਜਿਮ ਕਿਮ 
ਬਰੌ' ਨ ਪੁਨ ਨਿਕਸਾਵੋਂ ॥੧੧॥ ਸਾਵਧਾਨ ਹੈ ਸੁਕਟ ਹਜ਼ਾਰੋ'। 
ਅਟਕਾਵਹ, ਕੇਤਿਕ ਤਬਿ ਮਾਰੋ” ?। ਨਹੀਂ' ਜਾਨ ਦੋ ਹੈ' ਇਸ ਰੀਤਿ । 
ਪਕਰੇ ਪਗੰਹ ਗਰੇ ਬਿੱਪ੍ਰੀਤ” ॥੧੨॥ਸੋ ਬਲ ਮਤਿ ਉਪਾਇ ਹੁਇ ਰੁਰ”। 
ਜਿਸ ਤੇ ਕਾਜ ਲੋਹਿੰ ਕਰਿ ਪੂਰਾ । ਬਿਗਰ ਜਾਇ ਕਾਰਜ: ਮੈਂ ਮਰੋਂ । ਗੁਰ 
ਅਪਵਾਦ ਜਗਤ ਮੈ' ਕਰੋਂ ॥ ੧੩॥ ਯਾਂਤੇ ਨੀਕੇ ਬਨੈ ਬਿਚਾਰਨ । ਕਰੋਂ 
ਤ੍ਰੋਗ ਸੁਥੈਨ ਨਿਕਾਰਨਿ । ਪਲਟੋਂ' ਬੇਸ ਪਛਾਨੋ' ਨਾਂਹੀ। ਬੁਧਿ ਬਣ; ਕਰਿ 
ਮਿਲਿ ਤੁਰਕਨ ਮਾਂਹੀ॥੧੪॥ਆਂਬਿਖੋਜੀ ਕੀ ਚਾਹਿ ਘਨੋਰੋ।ਰੋਜ ਪੁਕਾਰਤਿ 
ਕਰਤੇ ਵੇਰੋ।ਸੋ ਸਹੂਪ ਧਰਿ ਪਹੁੰਦੋਂ ਜਾਈ।ਪਿਖੋਂ' ਸ਼ਾਹ,ਹਯ ਕੌ ਨਿਕਸਾਈ 
॥੧੫॥ ਇਮ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰਿ ਸੁਪਤਜੋ ਰਾਤੀ । ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਮਰਤਿ ਜਾਗੜੋ 
ਪ੍ਰਾਤੀ । ਸਲਿਤਾ ਕੂਲ ਦੂਰ ਹੀ ਜਾਇ । ਸ਼ੌਚ ਸ਼ਨਾਨ ਕੀਨਿ ਮਨ ਭਾਇ 
॥ ੧੬॥ ਵਰੇ ਦੁਪਹਿਰੇ ਪੁਰਿ ਕੋ ਮੁਰਮੋ । ਦਾਵ ਆ੫ ਕੋ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰਜੋ । 
ਖੱਤ੍ਰੀ ਸਿੱਖ ਬਹੋੜਾ ਨਾਮੂ । ਕਰਹਿ ਬਜਾਜੀ ਕੋ ਏਹੁ ਕਾਮੂ॥੧੭॥ ਤਿਸ ਕੇ 
ਸਦਨ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ਯੋ ਸਾਇਦੇਖਤਿ ਉਠਜੋ ਭਾਉ ਅਧਿਕਾਇ। ਕਰੀ ਪਰਸਪਰ 
ਬੈਦਨ ਦੋਉ। ਰਿਦੈ ਅਨੰਦਤਿ ਖੱਤੀ ਸੋਊ॥੧੮॥'ਗੁਰੂ ਮੁਸਾਹਿਬ ਤੂੰ ਮਭਿ 
"ਤੇਂਡੀ । =ਰੇਕਣਗੇ ਤਾਂ ਮੇਂ ਕਿੰਨ ਕੁ ਮਾਰਾਂਰਮ $ “(ਮੇਰੋ) ਫੜੇ ਗਿਆਂ ਉਲਟੀ (ਬਲ) ਗਲ 
ਹੈ ਜਾਬੇਹੋ । “ਇਸ ਲਈ ਲੂੰਧੋ ਦਾ ਬਲ ਲਵਾਂ ਤਸ੍ੰਕ ਕੋਈ ਸੂਹਣਾਂ ਉਂਪਾਉ ਹੋ ਜਾਵੇ। 
“(ਕਿਉਂਕਿ) ਜੇ ਕੈਮ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਤਾਂ । 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪੁਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੩੧੯੩ ) ਰਾਸਿ 7। ਸੱਸੂ ਭ੪, 

ਭਾਰਾ। ਪਾਵਨ ਕੀਨੋ ਸਦਨ ਹਮਾਰਾ । ਰੁਚਿਰ ਪੁਮੌਕ ਡ਼ਸਾਵਨ ਕੀਨਾ 

ਤਹਿ ਬਿਠਾਇ ਬਹ ਆਦਰ ਦੀਨਾ॥ ੧੯॥ ਦੈਪੜਿ ਮਿਲਿ ਕਰਿ ਪਾਂਇ 

ਪਖਾਤੇ। ਸੋ ਜਲ ਸੀਸ ਬਦਨ ਮਹਿ ਡ਼ਾਰੇਸਕਲ ਸਦਨ ਕੋ ਸਿੰਚਨ ਕਰਿ 

ਕੋਅਪਨੇ ਦੀਰਘ ਭਾਗ ਬਿਚਰਿੜੈ ॥੨੦ ॥ ਖਟ ਰਸ ਕੇ ਭੋਜਨ ਕਰਿ- 

ਵਾਏ। ਸਨਮਾਨਤਿ ਧਰਿ ਭਾਉ ਅਚਾਏ । ਤਿ੍ਪਤਿ ਹੋਇ ਕਰਿ ਪਾਨ 

ਪਖਾਰੇ । ਬਹੁਰ ਬਹੋੜਾ ਬਿਨੋ ਉਚਾਰੇ ॥ ੨੧ ॥ “ਮਮ ਲਾਇਕ ਜੋ ਸੇਵਾ 

ਹੋਇ । ਫਰਮਾਂਵੋ ਸਭਿ ਕਰਿਹੋਂ' ਸੋਇ । ਗੁਰ ਸਮ ਤੁਮਰੀ ਟਹਿਲ ਪਛਾਨੌ। 

ਅਧਿਕ ਸ੍ਰੇਯ ਮੈਂ ਅਪਨੀ ਜਾਨੋ ॥ ੨੨॥ ਕਹਿਤਿ ਨ ਸੁਕਚਹੁ ਚਹੀਅਹਿ 

ਲੋਹੀ” । ਤੁੰ ਪੁਰਨ ਸਿਖ ਗੁਰੂ ਸਨੇਹੀ” । ਬਿਧੀਚੇਦ ਪਿਖਿ ਭਾਉ ਬਖਾਨੀ। 
€ਸ਼ੁਭ ਪੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ॥ ੨੩ ॥ ਸੋ ਬਨਿਵਾਇ ਦੇਹ ਅਬਿ ਮੋਹੀ। 

ਇਹੀ ਸੇਵ ਸ਼ਕ ਲਾਇਕ ਤੋਹੀ?। ਸਨਤਿ ਬੈਦਿ ਕਰ ਕਨਹਿ ਬਹੋਰਾਂ । 

“ਮੈਂ ਬਨਿਵਾਇ ਦੇਉ' ਹੁਇ ਕੋਰਾ॥੨੪॥ਪਰਿ ਕੈ ਸੁਪਤੇ ਨਿਸਾ ਬਿੜਾਈ। 

ਜਾਗੇ ਤਬਿ ਪਕਾੜਿ ਹੁਇ ਆਈ । ਸਾਬ ਬਹੋੜੇ ਉਠਿ ਕਰਿ ਭਾਂਖਾਂ । 

€ਅਸ ਪੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀ ਮੁੜ ਅਭਿਲਾਖ॥੨੫॥੧੫ਮ ਸੂਤ ਬਸਤੁ ਬਰ ਝੀਨੋ'। 
ਭਿਸ ਕੇਂ ਕਰਹੁ ਪਿਰਾਹਨ'ਤੀਨੋ । ਏਕ ਬੜੋ ਜ਼ਾਨੁ ਤੇ ਤਰੇ । ਦੁਭੀਓ 

ਛੋਟਾ ਤਿਸਤੇ ਕਰੇ ॥ ੨੬ ॥ ੜਿਸਤੇ ਛੋਟਾ ਤੀਸਰ ਹੋਇ । ਪਾਇਨ ਹੋੜ” 

ਪਜਾਮਾ ਜੋਇ। ਗੁਲਫ ਲਗੇ ਹੋਵਹਿ ਬਡ ਦੌਰਾ। ਘੇਰ ਦਾਰ ਦੀਖਹਿ 

ਜਿਮ ਗੌਰਾ ॥ ੨੭॥ ਸੁੰਦਰ ਤਿਹ ਇਜ਼ਾਰਬੈਦ ਪਾਇ । ਆਜ ਤਯਾਰ 

ਇਹ ਦਿਹੁ ਕਰਿਵਾਇ । ਲਾਂਬੀ ਗਜਨ ਬਿਖੋ ਇਕ ਪਾਗ"” । ਜਿਸ ਕੇ 

ਛੋਰ''ਜ਼ਰੀ ਬਡ ਲਾਗ ॥ ੨੮ ॥ ਪੀਫ਼ੇ ਹੀਨੋ, ਲੋਕ ਦਰਾਜ਼"”। ਜੋਰਾ ਜ਼ਰੀ 

ਜੁਗਤਿ "ਲਿਹ ਆਜ । ਰਹੇ ਜਾਮ ਦਿਨ ਮੈ ਤਬਿ ਆਉ । ਸੋਚ ਸ਼ਨਾਨ 

ਕਰਨਿ ਅਬਿ ਜਾਉ?॥ ੨੯ ॥ “ਆਛੀ ਬਾਤ” ਬਹੋਰੇ ਕਹੀ//ਬਨਹਿੰ ਤਜਾਰ 
ਕਿਮ ਬਿਲਮਹਿ ਨਹੀ?$ਏਬਿਧੀਏ ਬੜੇ ਚਾਦਰੇ ਸੈਗ । ਕਰੇ ਅਛਾਦਨ 
ਸਗਰੇ ਅੰਗ ॥ ੩੦ ॥ ਨਿਕਸਜੋ ਸਦਨ ਗਲ ਪੁਰਿ ਛੋਰਿਨਾਵੀ ਤੀਰ ਦੁਰ 
ਕਹ ਪਰ ਵਿਚ ਫਿੜਗ ਕੇ। “ਆਖਦਿਆਂ ਨੈਂਨੋ ਨਾ. ਦ ਲੋੜ ਹੈ 2 ਲਵੋ । ₹ਸਵੇਰੇ। 

€ਬਰੀਕ । “ਈਰਾਨੀ ਤਰਾਂਕੋ ਦਾ ਟੀਮਾਂ ਦੋਲਾ । [੨੮4 ਪੈਫਾਹਨ] । $ਨੋਡਿਆੰ ਦੇ ਹੇਠ ੩ਕ । 

”ਲਫ ਤੇੜ ਪਹਿਨਣ ਲਈ । (ਲੰਮੀ) ਗਿਟਿ”# ਤਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੌੜਾ । ੯ਨਾਲਾ [ਫ; 

ਆਜ਼ਾਰਟੇ੮]। "“ਗਜਾਂ ਵਿਚ ਨੌਸੀ ਪਰ। । "ਪੇ ਨਿਆਂ ਨੂੰ! ”₹ਂਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲੋਮੀ ਕੋਕ 
ਵਾਣ । "੧ਦੋਣ। (=ਲੁੱਤੀ) ਫਰੀ ਵਾਲਾ । 



ਸ਼ੀ ਗੂਰ ਪੁਤਾਪ ਸੁਰਜ । ( ੩੧੯੪ ) ਰਾਸਿ ੭ । ਅੰਸੂਕਜ਼, 
ਕਿਤ ਓਰ । ਸੋਚ ਸ਼ਨਾਨ ਠਾਨਿ ਕਰਿ ਬਾਰੰ'। ਗੁਰੂ ਗਿਰ ਜਪੁ ਆਦਿ 
ਉਚਾਰੀ ॥ ੩੧॥ ਤੀਨ ਪਹਿਰ ਪੁਨ ਵਹਿਰ ਬਿਤਾਇ। ਸਦਨ ਬਹੋਰੇ 
ਪ੍ਰਵਿਸ਼ਨੋ ਆਇ । ਮੰਚ ਬਸਾਇ ਸਹਿਤ ਸਨਮਾਨਾ। ਤਾਰ ਅਹਾਰ ਕਰੜੋ 
ਰਸ ਨਾਨਾ ॥ ੩੨॥ ਹੁਤੀ ਬਹੋਰੇ ਕੀ ਤਬਿ ਤੀਆ।ਭੋਜਨ ਸਭਿ ਅਚਿਵ1 
ਵਨ ਕੀਆਂ ' ਸੈਧਕਾ ਲਗੌਂ ਤਯਾਰ ਕਰਿਵਾਇ । ਸਭਿ ਪੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੋ ਸ਼ੁਭ 
ਬਨਿਵਾਇ ॥ ੩੩ ॥ ਆਨਿ ਬਹੋਰੇ ਧਰੀ ਅਗਾਰੀ । ਪਿਖਿ ਪ੍ਰਮੈਨ ਹਰੈ ਖੁਸ਼ੀ 
ਉਚਾਰੀ । “ਸਿੱਖਨ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸਿਖ ਕਹੈ । ਨਿਜ ਤੇ ਵਧਿ ਗੁਰ ਲੇਖੇ ਧਰੈ॥ 
੩੪ ॥-ਮੇਰੋ ਜਾਨਿ” ਮਾਨ ਇਨ ਕੀਨਿ-। ਪਿਖਹਿੰ ਭਾਉ ਹੁਇ ਗੁਰੂ 
ਪ੍ਰਸੀਨ । ਸੁੰਦਰ ਇਕ ਗੁੱਛਾ ਸੈਗਰੀਨ” । ਦਿਹੁ ਘਰਿਵਾਇ ਲੁਹਾਰ 
ਪ੍ਰਬੀਨ ॥ ੩੫॥ ਪਤਿ ਭਏ ਮੁਝ ਪਾਸ ਪਠਾਵਹੁ । ਅਪਰ ਕੇਵ ਨਹਿ 
ਕਿਸੂ ਸੁਨਾਵਹੁ” । ਇਮ ਕਹਿ ਪੋਸ਼ਿਸ਼ ਲੀਨਿ ਬਿਸਾਲਮਤਿਮਰ ਭਏ ਆਯੋ 
ਧਰਮਸਾਲਾ॥ ੩੬॥ ਸੁਪਤ ਹੋਇ ਕਰਿ ਨਿਸਾਂ ਬਿਤਾਈ । ਸੋਚ ਸ਼ਨਾਨ 

ਨੈ ਸਹਿਸਾਈ। ਆਨ ਆਪਨਾਂ ਭੇਸ ਬਨਾਯਹੁ । ਚਾਰ ਚਿਕਰ ਚੋਪਰ 
ਚਮਕਾਯਹ”॥ ੩੭ ॥ ਸਾਵ ਸ਼ਮਸ਼ ਕੇ ਕਰ ਬਿਚ ਚੀਰੇ“ । ਦਿਸ਼ ਦੋਨਹ 

ਉਚੀਰੇਚਿਬੁਕ ਸਥਲ ਕੋ ਕਾਢਿ ਦਿਖਾਵ” ।ਜੁਗ ਮੁਛਨ ਕਰਿ 
ਉਚ ਮਿਲਾਵਾ ॥ ੩੮ ॥ ਪੂਰਬ ਪਹਿਰ ਪਿਰਾਹਨ ਨੀਵਾਂ । ਬਹੁਰ ਦੂਸਰੋ 
ਪਹਿਰ ਉਚੀਵਾ । ਅਲਪ ਸਭਿਨਿ ਕੇ ਉਪਰਿ ਪਾਇ । ਉਤਰੋਤਰ” ਤਬਿ 
ਭੀਨ ਬਨਾਇ॥੩੯॥ਚੌਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਧ ਦਸਤਾਗ ਸਿਪਰ ਸਮਾਨ ਸੁ ਕੀਨਿ 
ਅਕਾਰ । ਪਾਇਨ ਪਰਮ ਪਜਾਮਾ ਪਾਯੋਂ। ਬੈਧ ਇਜ਼ਾਰਬੈਦ ਦਿਖਰਾਯੋ“ 
॥ ੪੦ ॥ ਜੋਰਾਂ ਨੋਕਦਾਰ ਪਗ ਪਹਿਰਾ । ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਬਨਿ ਕੈ 
ਗਹਿਰਾ।ਬੈਠਯੋ ਹੁਤੋ ਸੈਗਰੀ'"'ਆਈ।ਲੋ ਕਰ ਬਿਖੈ ਅੱਗ ਲਟਕਾਈ॥੪੧॥ 
ਸਨੈ ਸਨੈ ਪਗ ਧਰਹਿ ਅਗਾਰੀ । ਗਰੀ ਬਜ਼ਾਰਨ ਕੇਰਿ ਮਬਾਰੀ।ਦਿ੍ਸ਼ਟਿ 
ਅਚੋਚਲ ਧੀਰਜ ਧਾਰੀ । ਸੂਛਮ ਛਰੀ ਖਰੀ ਦੁਤਿਵਾਰੀ$ ॥ 8੨ ॥ 
"ਜਲ ਵਿਚ । “ਮੇਰਾ (ਸਿੱਖ) ਜਾਣਕੇ । ਇਕ ਸਹਣਾ ਸੈਗਲੀਆਂ ਦਾ ਗੁੱਛਾ । ਸੁਹਣੇ ਕੋਸ 
ਦੋਪੜ ਕੋ ਚਮਕਾ ਲਏ । “ਸਾਫ ਕੀਤੀ ਦਾੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਵਿਚੋਂ ਚੀਰ ਕੇ । <ਦੇਹਾ ਤਰਫਾਂ ਤੋਂ ਕੰਨਾ 
(ਤਕ) ਉੱਚੀ ਕਾਂਤ; ਕਿ ਵਿਚੋਂ' ਠੋਡੀ ਦਿੱਸ ਪਏ । ਉੱਤੇੜੁੱਤੀ । ਦਲੋਮਾਂ ਪਜਾਮਾ ਜੋੜ ਪਾਯਾ। 
ਦੰਨਾਲਾ (ਇਉਂ) ਬੱਧਾ ਕਿ ਹੇਠ ਲਮਕਦਾ ਨਜ਼ਰ ਪਿਆ ਪਵੇ । “ਨੈਗਲ) । 

₹ੱਪਦ--ਪਰ ਪੈਜਾਮਾ । ਪਰ ਸੁ ਪਜਾਮਾ । 
7ਕਵਿ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੂਰਬੀਏ ਰਮਲੀਏ ਦਾ ਰੂਪ ਝੋਧਾ ਹੈ । 



ਸੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੩੧੯੫) ਰਾਸਿ 7। ਅੱਸੂ ੩੫. 

ਨਰਨ ਅਜਾਇਬ ਬੇਸ ਨਿਹਾਰਮਹੇਰਨ ਹੇ ਹੇਭੁ ਆਇ ਚਲਿ ਲਾਰਾ “ਕੌਨ 
ਦੇਸ਼ ਤੇ ਇਹੁ ਚਲਿ ਆਯੋ ? ਆਗੇ ਪੁਰਿ ਮਹਿ ਨਹਿ ਦਰਸਾਯੋ! ॥੪੩॥ 
ਕੇਚਿਤ ਬੂਝਤਿ ਹੈਂ ਹੁਇ ਪਾਸ । “ਕੌਨ ਨਾਮ ਅਰੁ ਕਹਾਂ ਨਿਵਾਸ ਊ”। 
“ਸਾਹਿਬ ਲੋਕ ਦਰ ਹਮ ਦੇਸ਼। ਗੁਨੀ ਮਹਾਂ ਗੁਨ ਧਰਹਿਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ॥੪੪॥ 
ਧੀਰਜ ਸਹਿਤ ਕਹਤਿ ਇਮ ਜਾਇ । ਜਹਾਂ ਦੁਰਗ ਕੋ ਪੌਰ ਸੁਹਾਇ। 
ਹੋਰਨ ਹੇੜੁ ਅਨਿਕ ਨਰ ਸੈਂਗ । ਚਲਯੋ ਜਾਡਿ ਕਰਿ ਗ੍ਰੀਵ ਉਤੋਗ॥੪੫॥ 
ਇਤਿ ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਭਾਪ ਸੂ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਿੰਥੇ ਸਪਤਮ ਰਾਜੇ 'ਬਿਧੀ ਚੋਦ ਬੇਸ ਬਨਾਵਨ' ਪ੍ਰਸਗ ਬਰਨਨੰ ਨਾਮ / ਚਤੁਰ ਤ੍ਰਿੰਸਤੀ ਅੰਸੂ ॥ ਬ੪ ॥ 

੩੫. [ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਦਂਦ ਦੀ ਦਰਬਾਰ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ] । 
ਦੋਹਰਾ ॥ ਦੁਰਗ ਪੌਰ ਕੋ ਨਿਕਟਿ ਇਕ ਕੰਧ ਉਚੇਰੀ ਥੋਰ । ਤਿਸ ਪਰ 
ਚਢਿ ਬੈਠਯੋ ਸੁਮਤਿ ਦਾਵ ਕਰਨ ਕੌ ਔਰ ॥ ੧॥ ਚੌਪਈ ॥ ਭਲੇ ਭਲੋ 
ਕੋਤਿਕ ਨਰ ਆਏ । ਤਿਨ ਬੂਬਯੋ ਸਭਿ ਕਹਤਿ ਸੁਨਾਏ। ਖੋਜੀ, ਗਠਕ,; 
ਗ੍ਰਠੀ ਬਡਿ ਮੈ ਹੋਂ। ਗਈ ਵਸਤੁ ਕੌ ਸੋਧਿ ਬਤੈ ਹੋਂ॥੨॥ਕੇਚਿਤ ਭਾਖੜਿ 
“ਗਯੋ ਹਮਾਰੋ । ਦਿਹੁ ਬਬਾਇ ਜੋ ਗਣਕ” ਉਚਾਰੋ” । ਸੁਨਿ ਕਰਿ ਸੈਗਰੀ 
ਹਾਂਬ ਲਗਾਵੈ । ਸੂੰਘਤਿ ਤਿਸ ਕੌ ਬਹੁਰ ਬਤਾਵੇ ॥ ੩॥ ਬੜੇ ਉਪਾਇ 
ਕਰਹਿ ਧਨ ਪਾਯੋ । ਬਿਖਮ ਸਥਾਨ ਗਯੋ ਕਿਤ ਧਾਯੋ” । ਕਿਹ ਕੌ ਕੁਛ, 
ਕਿਹ ਕੋ ਕੁਛ ਕਹੋ। ਸੁਨਿ ਸੁਨਿ ਲੋਕ ਅਚੇਭੋਂ ਲਹੈ' ॥ ੪ ॥ ਹੇਰਨ ਵੇਸ਼ 
ਹਤੁ ਬਹੁ ਮਿਲੋ । ਖਰੇ ਕਿਤਿਕ ਬਾਤਨਿ ਰਸ ਢਲੇ । ਬੈਠਿ ਦਿਖਾਵਤਿ 
ਆਪਾ ਉਚੇ“ । ਲਰੀ ਬਿਲੋਕਨ ਤਹਿੰ ਜੁ ਪਹੂਚੇ ॥੫॥ ਚਾਰੁ ਮੁਕਰ£ ਇਕ 
ਧਰਯੋ ਅਗਾਰੇ । ਬਾਰ ਬਾਰ ਮੁਖ ਚਾਰੁ ਨਿਹਾਰੇ । ਸ਼ਮਸ਼” _ਸੁਧਾਰਹਿ ਉਚ 
ਚਵਾਇ। ਪਕਰਹਿ ਸੈਗਰੀ ਹਾਥ ਕਦਾਇ॥ ੬॥ ਦਾਸ ਦਰੋਗੇ ਕੋ 
ਇਕ ਆਯੋ । ਭੀਰ ਹੇਰਿ ਲਖਿਬੇ ਬਿਰਮਾਯੋ । ਗਯੋ ਨਿਕਟਿ ਬੂਝਯੋ “ਇਹ 
ਕੌਨ ?। ਬੇਸ ਅਜਾਇਬ, ਕਿਸ ਪੁਰਿ ਭੌਨ ?”॥ ੭॥ ਸੂਨਿ ਕੈ ਬੋਲਤਿ 
ਭਾ ਤਿਸ ਬੇਰਾ।/ਖੋਜੀ ਗਣਕ ਹਾਸ ਹੈ ਮੇਰ॥ਦੂਰ ਦੇਸ਼ ਜੈਗਲ ਹਮ ਰਹੈਂ। 
ਗੁਣ ਅਪਨੋ ਦਿਖਰਾਯੋ ਚਹੈਂ?॥ ੮॥ ਸੁਨਿ ਕਰਿ ਦਾਸ ਅਚੇਭੋ ਭਯੋ । 
ਬੋਲਨ ਬੇਸ ਬੇਸ ਬਪੁ ਨਯੋ“। ਓਇਹ ਠਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਕੌ ਇਕ ਘੋਰਾਂ । 
ਤਰ ਬਰ ਨੂੰ) ਜੋਤਸ਼ੀ । ੧ਉਪਇ ਕਰਕੇ ਧਨ ਪਾਇਆ 
ਸੀ। “ਐਥੇ ਥਾਂ ਵਿਚ (ਲੈਕੇ) ਕੋਈ ਦੌੜ ਗਿਆ ਹੈ । “ਉੱ “ਚੇ ਬੇਠਕੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਿਖਾਂਵਦਾ ਹੈ । 
#ਸ਼ੀਸਾ । ?ਦੜ੍ਹਾ । ਦੇਗਾ ਬੋਲਨਾ [ਫਾ:, ਬੇਸ਼] । (%) ਝੋਲਨ ਦਾ ਦੈਗ । “ਅੰਤੇ ਸਰੀਰ ਢਾ 
ਕੇਸ ਬੀ ਨਵਾਂ ਹੈ । 



ਸ੍ਰੀ ਰੁਫ਼ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੩੧੯੬ ) ਰਾਸਿ ੭ । ਅੰਲੂ ੩੫, 

ਲੇ ਤਸਕਰ ਗਮਨਜੋ ਕਿਤ ਓਰਾ ॥੯॥ ਸਰਬ ਰੀਤਿ ਕੇ ਗੁਣੀ ਬੁਲਾਏ। 
ਕਿਸਹੂੰ ਤੇ ਨਹਿੰ ਗਯੋ ਬਤਾਦ । ਜੋ ਹੁਇ ਤੁਰੇਗ ਬਤਾਵਨ ਹਾਰ। ਤਿਸ ਕੌ 
ਚਾਹਤਿ ਸ਼ਾਹ ਉਦਾਰ ॥੧੦॥ ਤੋ ਮਹਿਂ ਜੈ ਗੁਨ, ਦੇਹੁ ਬਤਾਇ। ਕਰਹਿ 
ਸ਼ਾਹੁ ਕੋ ਸੁਧਿ ਹਮ ਜਾਇ” । ਕਹਤਿ ਭਯੋ “ਜੋ ਖੋਜੀ ਬ੍ਰਿੰਦ । ਨਹਿੰ ਮੁਹਿ 
ਜਾਨਹੁ ਤਿਨ ਮਾਨਿੰਦ ॥ ੧੧॥ ਮੈਂ ਸੁਰੀਧਿ ਥਲ ਲੋਤਿ ਬਤਾਵੇਂ । ਸੁਪਿ 
ਪਾਤਾਲ ਗਗਨ ਕੀ ਪਾਵੋਂ । ਮਹਿ ਮਹਿ ਖੋਜਨ ਕਯਾ ਮੁਹਿ ਆਗੇ । ਦੋਹ 
ਬਤਾਇ ਚੋਰ ਜਿਮ ਲਾਗੇ ॥ ੧੨ ॥ ਹਜ਼ਰਤ ਕੋ ਜਹਿੰ ਪਹੁੰਚਜੋ ਘੋਰਾ । 
ਸਭਿ ਸੁਧਿ ਕਹੋਂ ਗਯੋ ਜਿਸ ਓਰਾਂ। ਅਥਿ ਜਹਿ ਖਰੋ ਬਤਾਵੋਂ ਥਾਨ। ਜਿਮ 
ਲੇ ਗਮਨਜੋ ਕਰੋਂ ਬਖਾਨ ॥੧੩॥ ਬਿਨ ਗੁਨ ਹੇਰੇ ਤਰਕ ਨ ਕਰੀਅਹਿ। 
ਬਡੇ ਬਡੇ ਨਰ ਜਗਤ ਬਿਚਰੀਅਹਿ । ਮਹਿ ਮਹਿ ਰਤਨ ਅਹੈ' ਸਭਿ 
ਬਿਧਿ ਕੇ । ਖੋਜੇ ਪਾਵਹਿ ਗੁਨੀ ਬਬਿਧਿਕੇ" ॥₹੪॥ ਲਯਾਇ ਸੁ ਦੇਨੇ ਹਮ 
ਬਸਿ ਨਾਹ । ਕਰੋਂ ਬਤਾਵਨ ਜਿਸ ਬਲ ਮਾਹ । ਨਿਜ ਬਲ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ 
ਹਯ ਲੋਹਿ । ਹਮ ਕੋ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਪੁਨ ਦੇਹਿ! ॥ ੧੫॥ ਸੁੰਨ ਕੇ ਸੇਵਕ 
ਨਿਸ਼ਚੇ ਜਾਨਯੋਜਾਇ ਦਰੋਗੇ ਨਿਕਟਿ ਬਖਾਨਜੋ/ਸੁਨਹੁੰ ਖਾਨ ਜੀ[ਖੋਜੀ 
ਭਲੋ । ਤੁਮ ਖੋਜਭਿ ਸੋ ਅਬਿ ਹੈ ।ਸਲੋ॥੧੬॥ ਦੂਰ ਦੇਸ਼ ਕੇ ਸੋ ਦਿਸ ਆਵੈ। 
ਗੁਨ ਖੋਜਨਿ ਕੌ ਅਧਿਕ ਬਤਾਵੈ । ਕਹੈ-ਸੁਗੈਧਿ ਸੁ ਲੋਯ”' ਬੜਾਉ'। 
ਜਹਾਂ ਖਰੋ ਹਯ ਥਾਨ ਜਨਾਉਂ-॥੧੭॥ਸੁਨਤਿ ਦਰੋਂਗਾ ਹਰਖਤਿ ਗਯੋ । 
ਹਜ਼ਰਤ ਨਿਕਟਿ ਬਤਾਵਤਿ ਭਯੋ । “ਟੋਰਨਿ ਖੋਜੀ ਕੋ ਤੁਮ ਕਹਜੋ । ਏਕ 
ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਅਬਿ ਲਹਜੋ॥੧੮॥ ਭਾਖਤਿ-ਜਹਾਂ ਖਰੋ ਹੁਇ ਘੋਰਾ। ਕਰੋਂ 
ਬਤਾਵਨਿ ਸੋ ਅਬਿ ਠੌਰਾਂ-।ਹਰਖ ਸ਼ਾਹੁ ਕਹਿ “ਤਸਹਿ ਬੁਲਾਵਹੁ। ਜਾਹ 
ਆਪ ਤੂੰ ਅਬਿ ਹੀ ਲਯਾਵਹੁ” ॥ ੧੯॥ ਲੈ ਸੇਗ ਦਾਸ ਦਰੋਂਗਾ ਗਯੋ। ਭੀਰ 
ਸਮੇਤ ਬਿਲੋਕਤਿ ਭਯੋ,ਦੇਸ਼ ਦੁਰ ਕੌਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ। ਨਿਕਟਿ ਹੋਇ ਕਰਿ 
ਖਾਨ ਬਖਾਨੀ ॥੨੦॥ “ਚਲਿ ਖੋਜੀ ! ਤੁਝ ਸ਼ਾਹ ਬੁਲਾਵੈ । ਖੋਜ ਤੁਰੈਗਮ 
ਕੋ ਨਿਕਸਾਂਵੈ” । ਗੁਰ ਕੋ ਸਿਮਰਿ ਹਰਖ ਹੁਇ ਖਰਜੋ । ਸਗ ਦਰੋਗੇ 
ਅੰਤਰ ਬਰਯੋ ॥ ੨੧॥ ਗਯੋ ਕਚਹਿਰੀ ਮਹ ਹੁਦਿ ਠਾਂਢੋ । ਤਸਲੀਮਾਡ 

“ਜਗਾਤ ਫਿਚ ਵੜੇ ਵੜੇ ਪੁਰਖ ਟਨ, ਵਿਚਾਰ ਲਓ, ਪ੍ਰਿਬਵੀ ਵਿਚ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦ  ਗੁਣੀਆਂ 
ਕੂਪੀ) ਰਤਨ ਹਨ; ਪਰ ਖੋਜਿਆਂ ਮਿਲਦੇ ਹੈਨ ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਦੇ ਗੁਣੀ । “ਮੁਸ਼ਕ ਲੋਕੇ। 



__ ਸ਼ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ। _ _( ੩੧੯੭) ਰਾਸਿ ੭ । ਅੱਸੂ ੩੫. 

ਕਰੀ ਮਨ ਗਾਵੋ" । ਗੁਰ ਮਾਯਾ ਸਭਿ ਕੀ ਮਤਿ ਮਾਂਰੀ। ਤਬਿ ਕੋਇ ਨ 
ਕਰਿ ਸਕੇ ਚਿਨਾਰੀ ॥ ੨੨॥ ਸਭਿ ਮਹਿੰ ਬਹੁ ਦਿਨ ਰਹਿ ਕਰਿ ਆਣੇ । 
ਬੋਲਯੋ ਮਿਲਜੋ,ਲਯੋ ਹਯ ਗਾਛੇ” । ਭਉ ਨ ਜਾਨ ਸਕਹਿ ਮਤਿ ਮੰਦੇ।ਖਰੋ 
ਸਭਿਨਿ ਮਹਿ ਧੀਰ ਬਿਲੌਦੇ ॥੨੩ ॥ ਬੂਬਰੋ ਸ਼ਾਹੁ “ਕਹਾਂ ਤੂੰ ਰਹੈਂ?। ਕੌਨ 
ਦੇਸ਼ ਤੇਰੋ $ ਕਹੁ ਲਹੇਂ” । ਕੌ ਗੁਨ ਤੋਂ ਮਹਿੰ, ਕਿਮ ਚਲਿ ਆਯੋ ?।ਕੌਨ 
ਨਾਮ ਅਪਨੇ ਕਹਿਵਾਯੋ?? ॥ ੨੪॥ ਸੁਨਿ ਕਰਿ ਕਹਯੋ ਸਧੀਰਜ ਬੈਨ । 
“ਜੇਗਲ ਦੇਸ਼ ਹਮਾਰੇ ਐਨ । ਖੋਜੀ ਗਠਣਕ ਨਾਮ ਨਰ ਕਹਜੋ। ਅਪਨੇ 
ਗੁਣ ਬਿਸਾਲ ਤੇ ਲਹਯੋ ॥ ੨੫ ॥ ਸ਼ਕੁਨ ਵਿਚਾਰੋਂ, ਖੋਜ ਬਤਾਵੇਂ । ਕਰੋਂ 
ਗਣਕ; ਲੋ ਗੇਧਿ” ਜਨਾਂਵੇ' । ਇਸ ਕਾਰਨ ਆਂਗਵਨ ਹਮਾਰਾ:-ਕਗੀਹੇ 
ਸ਼ਰੀਕ ਬੈਰ ਕੌ ਭਾਰਾ॥੨੬॥ਸੋ ਬਹੁਤੇ ਮੈਂ ਏਕਲ ਰਹਜੋ । ਤਿਨ ਤੇ ਬੜੋਂ 
ਕਸ਼ਟ ਨਿਤ ਲਹਜੋ । ਹੇਤ ਨਯਾਂਵ ਕੇ ਇਤ ਚਲਿ ਆਯੋ ।ਦੇਉ`” ਤਾਂਹਿ 
ਸੁਧਿ, ਹਯ ਜੁ ਗਵਾਯੋ” ॥੨੭॥ ਸੁਨਿ ਹਜ਼ਰਤ ਜਾਨਯੋ-ਨਰ ਭਲੋ।ਇਸਤੇ 
ਖੋਜ ਤੁਰੈਗ ਕੋ ਮਿਲੋ-।ਘਨੇ ਮੋਲ ਜੋ ਪੋਸ਼ਿਸ਼ ਲਈ । ਤਤਛਿਨ ਮੁੰਦਿਤ 
ਬਖਸ਼ ਕਰਿ ਦਈ ॥ ੨੮ ॥ “ਦਰਬ ਢਿਵਾਵੋਂ ਹਿਤ ਮਿਹਮਾਨੀ" । ਖੋਜਿ 
ਬਤਾਵਹ ਹਯ ਜਿਸਬਾਨੀ॥ਜਬਿ ਤੂੰ ਹਮ ਕੋ ਖੋਜ ਬਤਾਵੈਂ।ਲਾਖਨਿ ਲਗਿ 
ਗਿਨਤੀ ਧਨ ਪਾਵੈਂ?॥ ੨੯ ॥ ਸੁਨਿ ਬਿਧੀਏ ਕਰਰ ਸੈਗਰੀ ਡਾਂਰੀ । ਧਰਾਂ 
ਹਾਥ ਧਰਿ ਸਿਰ ਤੋ ਬਾਰੀ£ । ਨਮੋ ਕਰਤਿ ਸਭਿ ਕੋ ਦਿਖਰਾਇ। ਅਪਨੋ 
ਮੁਰਸ਼ਦ ਬਹੁਰ ਮਨਾਇ॥ ੩੦ ॥ਸੇਗ ਅੰਗ੍ਰਸ਼ਠ ਅੰਗੁਰਿਨਿ ਪੋਰੀ” ।ਗਾਂਨ 
ਗਿਨਿ ਦਿਖਰਾਵਤਿ ਸਭਿ ਓਰੀ । ਇਤ ਉਤ ਉਚ ਰੁ ਨੀਚੇ ਦੇਖੋੈਨਗੰਨ 
ਜਨਾਵਤਿ ਸ਼ੋਕਨ ਪਰੇਖ” ॥੩੧॥ ਕਿਤਿਕ ਬਾਰ ਲਗਿ ਰਹੋ ਬਿਚਾਰਤਿ 
। ਸ਼ਾਹੁ ਸਹਿਤ ਸਭਿ ਇਸੇ ਨਿਹਾਰਤਿ। ਕਹਨਿ ਲਗੋ “ਹਜ਼ਰਤ ! ਜਹਿ 
ਧੋਰਾ । ਮੈਂ ਸਭਿ ਜਾਨਿ ਲੀਨਿ ਜਿਸ ਠੌਰਾਂ ॥ ੩੨॥ ਜਿਸ ਥਲ ਹਰਯੋ 
ਗਯੋ ਲੋ ਜੈਸੇ । ਚਹੋਂ ਪਿਖਿਨਿ ਇਕ ਬਾਰ) ਤੈਸੇ । ਪੁਨ ਸੈਂ ਨੀਕੇ ਦੇਉ' 
ਬਭਾਇ। ਤਸਕਰ ਕੋ ਕਹਿ ਨਾਮ ਸੁਨਾਇ ॥੩੩॥ ਜਿਮ ਨਿਕਸਯੋ ਹਯ; 
ਕਹਿਬੇ ਕਹੌਂ । ਇਤੀ ਸ਼ਕਤਿ ਅਪਨੇ ਮਹਿ ਧਰੰ' । ਤਹਿੰ ਤੇ ਲੋਨੋ ਬਸੀ 
ਤੁਮਾਰੇ । ਬਲ ਕਰਿ ਲਰੋ ਕਿ ਲੇਹੁ ਸਖਾਰੇ? ॥ ੩੪ ॥ ਸੁਨਤਿ ਸ਼ਾਹ ਮੇਨ 
3 ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਜ੍ਰਿੜ੍ਹ ਮਨ ਨਾਲ । ̀ਸਭਨਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਦਿਨ ਚੌਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਕੇ 
ਮਿਲਿਆ ਬੋਲਿਆ ਸੀਤ ਟੋਰ) ਘੋੜਾ ਲੋਕੇ ਚਲਿਆ ! ਗਿਆ ਸੀ ! 5ਦੱਸ ਅਸੀਂ ਜਾਣੀਏ । 
9ਮੂਸ਼ਕ ਲੈਕੇ । 'ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ । “ਧਰਤੀ ਤੇ ਹਥ ਧਰ ਕੇ ਸਿਰ ਟਰੈ ਵਾਰੀ ਨਿਵਾਇਆ । 
?ਓੱਗਲੀਆਂ ਦੀਆੰ ਰੰਢਾਂ । ₹ਸ਼ਰੂਨ ਘਰਖਦਾ ਹੈ । 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾ੫ ਸੂਰਜ । ( ੩੧੯੮) ਸਿ 7 । ਅੱਸੂ ੩੬. 
ਮਾਨਿ। ਅਦੌਭਾਂ । ਗੁਰ ਮਾਯਾ ਕਰਿ_ਲਖਹਿ ਨ ਦੇਭਾ । “ਜੇ ਕਰਿ ਤੁਰੋਗ 
ਬਤਾਵੈ' ਮੋਹੀ । ਮਨਸਬਦਾਰ ਕਰੋਂ ਢਿਗ ਤੋਹੀ” ॥੩੫॥ ਚਾਰ ਲਾਖ ਤੁਵ 
ਗੁਨ ਕੌ ਦੇਉ । ਤੋਹਿ ਸ਼ਰੀਕ ਬਸੀ ਕਰਿ ਦੇਉ'। ਏਕ ਬਾਰ ਹਯ ਦੇਹ 
ਬਤਾਇ। ਮੈਂ ਲੇਵੇਂ ਨਿਜ ਓਜ ਲਗਾਇ॥੩੬॥ਕਹਿ ਬਿਧੀਆਤੁਮ ਬਲੀ 
ਬਡੇਰੇਕਾਗਦ ਪਰ ਲਿਖਿ ਢਿਹੁ ਇਸ ਬੇਰੇ। ਕਹਹਿ ਕਚਹਿਰੀ ਸਭਿ ਕਰ 
ਜੋਰੇ-ਬਿਛੁਰੇ ਮਿਲਹਿ ਉਭੇ ਅਬਿ ਘਰੇ-॥੩੭॥ਬਹੁਤਨਿਕੀ ਭਾਖ ਫਰਿ 
ਜਾਇ। ਸਾਹਿਬ ਬੀਚ ਨਰਨਿ ਸਮੁਦਾਇ” -ਹਾਸਲ ਹੁਇ ਮੁਰਾਦ ਉਰ 
ਮੋਗੇ-। ਬਿਨੈ ਸੁ ਕਰਿ ਖੁਦਾਇ ਕੀ ਓਰੰ॥੩੮॥ਸੁਨਿ ਖੁਸ਼ਮਤੀ ਨਰ ਜੇ 
ਨੇਰੇ। ਹਾਬ ਜੋਰਿ ਭਾਖਜੋ ਤਿਸ ਬੇਰੇ। ਲਿਖਿ ਦੀਨ ਸਿ ਕਾਗਦ ਪਰ ਸ਼ਾਹੂ। 
ਚਾਹਤਿ ਮੁਢ-ਆਇ ਅਸੁ“ਪਾਹੂ-॥੩੯॥“ਅਬਿ ਤੁਰੈਗ ਕੋ ਖੋਜ ਨਿਕਾਗੇ। 
ਸਭਿ ਮਾਨੀ ਹਮ; ਜਥਾ ਉਚਾਰੋ । ਬਿਧੀਆ ਕਹੈ “ਚਲਹੁ ਤਿਸ ਥਾਨ । 
ਜਹਿੰ ਤੇ ਚੋਰਯੋ“ ਤੁਰੰਗ ਮਹਾਨ ॥੪੦॥ ਤਹਾਂ ਸੈਗਰੀ ਡਾਰਿ ਨਿਹਾਰੋ' । 
ਰਮਲ ਗਣਕ ਅਰੁ ਸ਼ਕੂਨ ਬਿਚਾਰੋ' । ਜਹਿਂ ਘੋਰਾ ਸੋਪੁਰੀ ਬਤਾਵੇ' । 
ਤਸਕਰ ਕੋ ਲੇ ਨਾਮ ਸੁਨਾਵੈਂ॥੪੧॥ਹਮ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਨ ਬੋਲੀਹੋ ਕੁਗਬਹੁਰ 
ਕਚਹਿਰੀ ਸ਼ਾਹੁ ਹਜੂਰ” । ਸੁਨਿ ਕਰਿ ਸ਼ਾਹੁ ਤਹਾਂ ਕੋ ਚਾਲਾ । ਜਿਸ ਥਲ 
ਖਰੋ ਤੁਰੇਗ ਬਿਸਾਲ ॥੪੨॥ _ਸੈਂਗ ਦਰੋਗ ਅਪਨੇ ਲੀਨਿ । ਬਹੁਤ ਲੋਕ 
ਕੋ ਬਰਜਨ ਕੀਨਿ । ਬੋਰਨਿ ਸਾਬ ਸ਼ਾਹੁ ਚਲ ਗਯੋ।ਹਯਨਿ ਤਬੇਲੇ ਮਹਿ 

ਪ੍ਰਵਿਸ਼ਯੋ ॥੪੩॥ ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਹ੍ਰਿੰਥੇ ਸਪਡਮ ਭਾਸੇ “ਹਯ ਖੇਜਨ ਬਿਧੀ ਚੇਦ ਬੇਸ ਧਾਰਨ' ਪ੍ਰਸੰਗ 
ਬਰਨਨੇ ਨਾਂਮ ਪੰਚ ਤ੍ਰਿੰਸਤੀ ਅੰਮੂ॥ ੩੫ ॥ 

੩੬. [ਦੂਜਾ ਘੋੜਾ ਲੋਕੇ ਟੁਰਨਾ]। 
ਦੌਹਰਾ ॥ ਹਯਨਿ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ਿਓ ਕਹਿ ਬਿਧੀਏ_ਕੇ ਸੈਗ । “ਇਸ ਘਰ 
ਮਹਿਂ ਤੇ ਲੈ ਗਯੋ ਤਸਕਰ ਬਲੀ ਤੁਰੈਗ ॥ ੧ ॥ ਚੌਪਈ ॥ ਨਿਜ ਬਿੱਦ੍ਯਾ 
ਇਤ ਦੇਖ ਬਿਚਾਰੋ।ਜਹਾਂ ਗਯੋ ਅਥਿ ਨਾਮ ਉਚਾਰੋ।ਸੁਨਿ ਬਿਧੀਆ ਇਤ 
ਉਤ ਮਹਿ ਵਿਰਜੋਂ । ਸਦਨ ਕੌਨ ਕੋ ਸੂੰਘਨ ਕਰਜੋ ॥੨॥ ਖੁਲਜੋ ਤੁਰੰਗ ਸੋ 
ਸੂਘੋ ਥਾਨ/ਐੱਠਤਿ ਨਾਕ” ਬਿਲੋਕਿ ਸੁਜਾਨ। ਸੂੰਘੀ ਸਭਿ ਦਿਵਾਰ ਵਿਰ 
ਕਰਿ ਕੈ । ਡਾਰਿ ਸੈਗਰ) ਧਰਨੀ ਧਰਿ ਕੌ॥੩॥ਬਾਰ ਬਾਰ ਪੋਰੀ ਅੰਗੁਰੀਨ। 
ਧਰਿ ਅੰਗੁਸ਼ਟ ਸੁ ਗਿਨਨਾ ਕੀਨ।ਕਿਤਿਕ ਦੇਰ ਮਹਿ ਉਚੇ ਕਹਜੋ/ਲਿਯੋ 
੧ਬਨਾਵਣ ਨੂੰ । (ਆਪਣੇ) ਪਾਸ ਤੈਨੂੰ । ₹ਬਹੁਤ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । "ਘੇੜਾ । 
ਖਚੋਰੀ ਹੋਇਆ । ਮਕਾਨ ਦੀਆਂ ਨੁੱਕਰਾਂ ਨੂੰ । “ਨੱਕ ਵੱਫਕੇ । 



ਸੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ ਵਿ ਰਾਸਿ 7 । ਗੌਸੂ ੩੬, 

ਖੋਜ ਪਰ ਸੈਸੇ ਰਹ3॥੪॥ਜ਼ੀਨ ਤੁਰੋਗਮ ਪਾਇ ਨਿਕਾਰਾ। ਕਿਧੌ' ਉਲਾਣਾ 
ਲੀਨਿ ਸਿਧਾਰਾਂ ? ਅਟੁ ਕਿਸ ਕਾਲ ਹਰਜੋ ? ਸ ਬਤਾਵੋ । ਇਹ ਸੁਧਿ ਦੇ 
ਹਯ ਕੀ ਸੁਧਿ ਪਾਵੋ? ॥੫॥ਕਹਕੋ ਸ਼ਾਹ£ਨਿਸ ਅਰਧ ਮੜਾਰ।ਪਾਇ ਜ਼ੀਨ 
ਕੋ ਤੁਹੋਗ ਨਿਕਾਰਮ।ਵਿਰਯੋ ਅਜਰ ਮਹਿ ਖੋਜ ਨਿਹਾਰਾ। ਵਹਿਰ ਨ ਹੇਰਮੋ 
ਕਹਾਂ ਸਿਧਾਰਾ॥੬॥ ਦੋਹਰਾ॥ “ਸੁਨਹੁ ਸ਼ਾਹ ਇਸ ਹੇਤੁ ਤੇ ਖੋਜ ਨਹੀਂ ਮੁਝ 
ਪਾਇ। ਜੇ ਹੋਤੋ ਬਿਠ ਜ਼ੀਨ ਕੇ ਤਾਤਕਾਲ ਸੁਧਿ ਆਇ॥੭॥ ਰੌਪਈ॥ਅਬਿ 
ਉਪਾਇ ਨ ਇਮ ਕਰਿ ਲੈਹੌਂ।ਦੁਤੀਏ ਹਯ ੫ਰ ਜ਼ੀਨ ਪਵੈ ਹੋ।ਕਵਿਕਾ 
ਮੁਖ ਦੈ ਤਾਰ ਕਰੀਜੈ । ਜਬਿ ਲਗਿ ਹਯ ਕੌ ਖੋਜ ਨ ਲੀਜੈ ॥੮॥ ਅਰਧ 
ਨਿਸਾਂ ਲੌ ਅਬਹਿ ਬਿਚਾਹੋਂ। ਉਠੌ' ਤਬਹਿ, ਜਬਿ ਖੋਜ ਨਿਕਾਰੋਂ।ਸ਼ੁਭ ਗੁਨ 
ਕੀ ਕੀਮਤ ਹੁਇ ਤੁਮ ਤੇ । ਲੋਹ ਤੁਰੰਗਮ ਕੀ ਸੰਧਿ ਹਮ ਤੇ॥੯॥ 

ਹਜ਼ਰਤ ਨੇ ਕਹਿ ਜ਼ੀਨ ਪਵਾਯੋ । ਕਵਿਕਾ ਦੇ ਕਰਿ ਤਯਾਰ ਕਰਾਯੋ । 
“ਸੁਨਿ ਖੋਜੀ ! ਤੈ ਬਿਲਮ ਬਤਾਇ'।ਅਰਧ ਨਿਸ' ਜਿਸ ਕਾਲ ਬਿਤਾਇ” 

॥ ੧੦ ॥ ਨਿਸ ਕੇ ਸਮ ਜੇ ਦਿਵਸ ਬਿਤਾਵੈਂ । ਸਵਾ ਲਾਖ ਬਖ਼ਸ਼ਿਸ਼ ਵਧ 

ਪਾਵੈਂ । ਤਸਕਰ ਕੌ ਇਕਵਾਰ ਬਤਾਵੋ । ਥਾਨ ਬਿਖਮ ਤੇ ਬਿਖਮ ਜਨਾਵੋ” 

॥੧੧॥ ਬਹੁਰ ਨ ਮੈਂ ਕੈਸੇ ਬਿਲਮਾਉ।ਪਠੇਂ ਬਾਹਨੀ ਤੁਰਤ ਮੰਗਾਉ” । 
ਬਿਧੀਆਂ ਕਹੇ “ਸ਼ੀਘ੍ਰਤਾ ਐਸੇ?। ਪੁਰਿ ਜਨ ਸਭਿ ਟਿਕਾਇ ਨਿਸ ਜੋਸੇ॥ 

੧੨॥ ਨਿਜ ਨਿਜ ਘਰ ਬਰ ਮਾਰਹਿੰ ਤਾਰੇ“ । ਕੋਟ ਦੁਰਗ ਦਰ ਕੇੜਹੁ 

ਸਾਰੇ? । ਸੁਨਤਿ ਸ਼ਾਹੁ ਚਿਤ ਦੋਂਪ ਘਨੇਰੀ । ਕਹਯੋ ਜਥਾ ਨਰ ਪਠਿ ਭਿਸ 

ਬੇਰ ॥ ੧੩ ॥ ਗਰੀ ਗਰੀ ਅਰੁ ਸਗਰੇ ਪੌਰ । ਆਦਿ ਦੁਰਗ ਜੇਤੀ ਸਭਿ 

ਠੌਰ। “ਵਹਿਰ ਨ ਨਿਕਸਹਿ ਪੁਰਿ ਤੇ ਕੋਇ।ਨਿਜ ਨਿਜ ਘਰ ਮੈਂ ਬਿਰ ਕੋ 
੧੮” ॥੨੪॥ ਤਤਛਿਨ ਫਿਰੇ ਕਹਤਿ ਪੁਰਿ ਸਾਰੇ। “ਸ਼ਾਹੁ ਤੁਰੇਗ ਕੌ ਖੋਜ 

ਨਿਕਾਰੇਮਪੁਰਿ ਕੇ ਪੌਰ ਜਾਇ ਕਰਿ ਸਾਂਰੇ।ਕਰੇ ਕਿਵਾਰ ਅਸੈਜਤਿ ਭਾਰੇ ॥ 

੧੫॥ ਕੁਲਵਨਿ ਮਾਰਿ ਸੁ ਲੀਨਿ ਕਲੀਦ । ਸਭਿ ਕੀ ਲੀਨੀ ਸ਼ਾਹੁ 

ਰਸੀਦ।੫ਿਖਿ ਬਿਧੀਏ ਤਬਿ ਗਿਰਾਉਚਾਰੀ/ਹਜ਼ਰਤ!ਦਿਹੁ ਕਲੀਦ ਮੁੜ 

ਸਾਰੀ ॥ ੧੬॥ ਹਯ ਕੇ ਹਰਤਿ ਜਹਾਂ ਤਮ ਸੋਵਹ?” । ਸੁਖ ਸੋ ਜਾਇ ਤਹਾਂ 

ਬਿਰ ਹੋਵਹੁ। ਅਥਿ ਮੈਂ ਲਾਗੋ' ਕਰਨ ਬਿਚਾਰ । ਖੋਜਿ ਪਾਇ ਤਬਿ ਕਹੋ 

੧(ਊੂ ਬੜੀ) ਤੇਰ ਦੱਸੀ ਹੈ । “ਬੀੜੇਗੀ । "ਬਾ ਭਾਵੇ" ਔਖੀ ਤੋਂ ਔ ਦੇਂਸੇ । "ਛੇਤੀ ਐਉਂ (ਹੇ 

ਸਕਦੀ ਹੈ) । “#ਦਰੇ । #ਫਸੀਲ ਦੇ ਦਰਵਾਜੇ । “ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਵੇਲ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਸੀ। 



ਸਰੀ ਗੁਰ ਪੁਤਾਪ ਸੁਰਜ । ( ੩੨੦੦) ਰਾਸਿ ੭ । ਅੰਸੂ ੩੬. 

ਪੁਕਾਰ॥੧੭॥ਕੋ ਲਾਗਜੋ ਬਡ ਚੋਰ ਹਠੀਲਾ।ਖੋਜਤਿ ਖੋਜਲਾਗਤੀ ਢੀਲ॥ 
ਮੁਰਸ਼ਦ ਪੁਰਾ ਤਸਕਰ ਕੇਰਾਂ । ਜਿਸ ਤੇ ਤੁਮ ਭੀ ਖੋਜ ਨ ਹੇਰਾ ॥੧੮॥ ਸੋ 
ਮੁਰਸ਼ਦ ਹੀ ਅਬਿ ਇਠਮਾਵੈ।ਪਰੇ ਨਿਸਾ ਕਾਰਜ ਬਨਿ ਜਾਵੈ।ਸੁਨਤਿ ਸ਼ਾਹ 
ਗਮਨਜੋ ਤਿਸ ਬਾਰੀ । ਥਿਰਜੋ ਬੁਰਜ ਸੈਮਨ ਕੀ ਬਾਰੀ॥੨੯॥` ਗੁਰ ਮਾਂਯਾਂ 
ਐਸੇ ਭਰਮਾਏ। ਤਥਾ ਕਰਹਿ ਸਭਿ ਜਬਾਂ ਬਤਾਏ।ਟਿਕਯੋ ਦਰੋਗਾ ਅਪਨ 
ਠਿਕਾਨੇ । ਤਹਾਂ ਕੁਲਫ ਦੀਨਸਿ ਨਿਜ ਪਾਨੋ'॥੨੦॥ਪੁਰਿ ਕੋ ਪੌਰ ਦੁਰਗ 
ਕੋ ਪੌਰ। ਕੁਲਫ ਦੀਏ ਇੱਤਯਾਦਿਕ ਔਰ । ਬਿੰਦ ਕਲੀਦ ਬਿਧੀ ਚੋਦ 
ਲੀਨਿ । ਪਾਇ ਜੇਬ ਮਹਿੰ ਸੁਮਤਿ ਪ੍ਰਬੀਨ ॥ ੨੧॥ ਭੌਨ ਕੌਨ ਮੈਂ ਸਭਿ 
ਨਰ ਮੌਨ।ਸ਼ਾਹੁ ਤ੍ਰਾਸ ਤੇ ਕਹਹਿ ਨ ̀ ਕੌਨ।ਖੋਜ ਭਰੈਗਮ ਕੋ ਨਿਕਸਾਵੇ”। 
ਇਮ ਲਖਿ ਬਿਰੇ, ਨ ਬਾਹਰ ਆਵੈਂ ॥੨੨॥ ਕਹਤਿ ਸੁਨਤਿ ਇਮ ਸੈਧ੍ਯਾ 
ਪਈ” । ਬੋਲਜੋ ਸ਼ਾਹੁ ਕੁਛਕ ਰਿਸ ਅਈ1 । “ਕਯੋਂ ਨਹਿ ਅਬਿ ਲੌ ਖੋਜ 
ਨਿਕਾਰਤਿ ਊ। ਬਿਤੇ ਜਾਮ ਇਮ ਗਿਨਝਿ ਬਿਚਾਰਤਿ? ॥੨੩॥ਬਿਧੀ ਚੋਦ 
ਤਬਿ ਬਾਕ ਬਖਾਨੋ।(ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ! ਅਬਿ ਦੇਰ ਨ ਜਾਨੋ । ਮੋਹਿ ਰਿਦੈ ਸੁਧਿ 
ਸਭਿ ਹੁਇ ਆਈ। ਤਸਕਰ ਨਾਮ ਨ ਜਾਨਯੋ ਜਾਈ ॥ ੨੪॥ ਜਬਿ ਲੋ 
ਨਾਮਨ ਜਾਇ ਬਖਾਨੋ।ਤਬਿ ਲੌ ਨਿਜ ਬਿੱਦਯਾ ਲਘ ਜਾਨੇਂ।ਜਿਸ ਬਿਧਿ 
ਗਯੋ ਅਹੈ ਜਹਿੰ ਘੋਰਾ । ਜਾਨਿ ਲੀਨਿ ਮਨ ਮਾਨ੍ਯੋ ਮੋਗਾ ॥ ੨੫॥ ਕਠਨ 
ਅਹੈ ਇਹ ਗਿਨਤੀ ਕਾਮ । ਤੁਮ ਕੀਜੈ ਸੁਖ ਸੈਗ ਅਰਾਮ। ਚਾਰ ਘਰੀ ਕੈ 
ਜਾਮ ਬਿਤਾਉ' । ਨਾਂਮ ਨਾਮ ਤੁਮ ਪਾਸ ਬਤਾਉ?॥ ੨੬॥ ਭਈ ਨਠਿਸਾਂ 
ਪਸਰਜੋ ਅੰਧਕਾਰਾ । ਲਖਜੋ ਸ਼ਾਹੁ-ਇਹ ਖੋਜੀ ਭਾਰਾ । ਜੋਕਰਿ ਬਾਨ ਰੁ 
ਨਾਮ ਬਤਾਵੇ । ਤੌ ਮੇਰੋ ਹਯ ਕਹੈ ਨ ਜਾਵੈ॥੨੭॥ ਅਪਨੋ ਕੋਪ ਨਿਕਾਰੋਂ 
ਸਾਰਾ । ਕੈਸੋ ਹੋਹਿ ਪ੍ਰਾਨ ਦਿਹ ਮਾਰਾ-। ਤੁਸ਼ਨ ਹੋਇ ਪ੍ਰਤੀਖਤਿ ਵੇਰ । 
ਅਚਰਜ ਬਰਤਹਿਰਿਦੈ ਬੜੇਰ॥੨੮॥ਕਹਤਿ ਸੁਨਤਿ ਲਾਰਾ” ਵਿਮਦੇਭਿ। 
ਹੋਤਿ ਭਯੋ ਸਭਿ ਰੀਤਿ ਸੁਚੇਤ । ਰੇਸ਼ਮ ਡੋਰ ਬਧਯੋ ਸ਼ੁਭ ਘੋਰਾ।ਰੈਠ ਛੋਰਿ 
ਤੁਰਨ ਬਡ ਜੋਰਾ ॥ ੨੯ ॥ ਖਸ਼ਟ ਗੁਰਨਿ ਕੇ ਨਾਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ । ਹਾਥ ਜੋਰਿ 
ਕੀਨਸਿ ਅਰਦਾਸ । ਸਪਨਾ ਕਾਰਜ ਆਪ ਬਨਾਵਹੁ। ਦਾਸ ਜਾਨ ਮੁਹਿ 
ਜਸੁ ਬਿਦਤਾਵਹੁ” ॥ ੩੦ ॥ ਇਮ ਕਹਿ ਧਰਨੀ ਪਰ ਸਿਰ ਧਰਜੋ । ਬਹੁਰ 
"ਤਿੱਬੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ' (ਬਿਧੀ ਦੋਦ ਠੇ) ਜੈਦਰਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ । #ਂਗਲਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਆਸ ਲਾਈ 
ਜਾਣੀ । ਵਪਾ:-ਪਾਈ । 1੫:-ਆਈ । 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੩੨੦੧) ਰਾਸਿ ੭। ਅੱਸੂ ੩੬. 

ਪ੍ਰਣਾਮ ਤੁਰੰਗ ਪਗ ਕਰਯੋ । ਚਰਣ ਰਕਾਬ" ਸਿਮਰਿ ਸਤਿਠਾਮ । ਭਯੋ 

ਅਰਢਨਿ ਹਯ ਅਭਿਰਾਮ॥੩੧॥ ਇਤ ਉਤ ਫੇਰਜੋ ਕੀਨਸਿ ਤੁੰਦ। ਉਠਿ 

ਪਾਇਨਿ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਬਿਲੀਦ। ਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂ ਸੁਨਿ ਉਚ ਉਚਾਰਾਂ।“ਕੋ ਹਾਯ 

ਛੁਟਕੋ ਹੋਇ ਨਿਰਧਾਰਾ” ॥ ੩੨ ॥ ਬਿਧੀਏ ਕਹਜੋ “ਨ ਛੁਟਜੋ ਆਪ । ਮੈਂ 

ਖੋਲਯੋ ਬਲ ਗਰ ਪੁਤਾਘਤੋ ਸੈਗ ਬਚਨ ਕਹੋ ਮੈਂ ਜੋਈ। ਅਬਿ ਮੈਂ ਕਰੋ 

ਸਾਚ ਸੁਨਿ ਸੋਈ ॥੩੩॥ ਖੋਜਿ ਨਿਕਾਸਿ ਦੇਨਿ ਹਯ ਕੇਰਾਂ । ਥਾਨ ਬਤਾ- 

ਵਨ ਕਾਰਜ ਮੇਰਾ । ਸੋ ਮੈ' ਕਹੋਂ ਦੋਸ਼ ਨਹਿ ਰਹੈ । ਜਿਹ ਸੁਨਿਬੇ ਕੋ ਤੁਵ 

ਚਿਤ ਚਹੈ?॥੩੪॥ ਹਰਖਤੜੋ ਸ਼ਾਹੁ ਖੋਜ ਜਨੁ ਪਾਯੋ । ਕਹਿ ਸੋਂਧੇ ਕੋ ਉਚ 

ਸੁਨਾਯੋ ।“ਜਹਾਂ ਤੁਰੌਗਮ ਪਰਿ ਅਰੁ ਧਾਮ । ਤਸਕਰ ਅਰੁ ਤਸਕਰ ਪਤਿ 

ਨਾਮ॥ ੩੫॥ ਸੁਨਿ ਕਰਿ ਲਿਖਹੁ ਕਿ ਯਾਦ ਰਖੀਜੈ । ਪ੍ਰਾਤਿ ਕਚਹਿਰੀ 
ਮਹਿ ਕਹਿ ਦੀਜੈ?। ਬਿਧੀਆ ਕਹਿ “ਸਭਿ ਹੈ ਸੁਨਿ ਲੀਜੈ। ਬਿਸਰਨ ਹਾਂਰੋ 

ਨਹੀ' ਜਨੀਜੈ ॥੩੬॥ ਬੈਦਨੀਯ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ । ਜਸੁ ਬਿਲੋਦ ਜਿਨ 

ਚੰਦ ਮਨਿੰਦ। ਪ੍ਰਥਮ ਤਿਨਹੁੰ ਕੌ ਹਯ ਬਲ ਪੀਨਾ। ਤੈ' ਦਲ ਬਲ ਤੇ ਛੀਨਿ 
ਸੁ ਲੀਨਾ ॥ ੩੭॥ ਸੋ ਪਲਟਾ ਸਤਿਗੁਰ ਅਬਿ ਕਿਯੋ । ਪ੍ਰਥਮ ਤੁ 

ਬੁੱਧਿ ਕਰਿ ਲਯੋ । ਮੈਂ ਗੁਰਦਾਸ ਬਿਧੀ ਚੋਦ ਨਾਮੁ । ਲੇ ਗਮਨਜੋ ਪੂਰਬ 

ਅਭਿਰਾਮਾਂ॥ ੩੮॥ ਹਯ ਦਿਲਬਾਗ ਰੁਦਨ ਬਹੁ ਕੀਨ। ਖਾਨ ਪਾਨ ਰੁਖ਼ 
ਕਰਿ ਨਹਿ ਲੀਨਾ। ਯਾਂਤੇ ਇਸ ਘੇਰੇ ਹਿਤ ਆਯੋ । ਤਨ ਖੋਜੀ ਕਹ ਭੋਸ 

ਬਨਾਯੋ ॥ ੩੯॥ ਮੈਂ ਤਸਕਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪੜਿ ਮੇਰਾਂ । ਨਹਿੰ ਬਿਸਰਹੁ 

ਲਖ ਨਾਮ ਬਡੋਰਾ । ਅਬਿ ਗੁਲਬਾਗ ਜ਼ੀਨ ਕੋ ਪਾਇ। ਤੁਮ ਨੇ ਦੀਨਸਿ 

ਮਤਿ ਉਪਜਾਇ ॥ ੪੦ ॥ ਸਕਲ ਕਚਹਿਰੀ ਕੀ ਬੁਧਿ ਘਨੀ। ਪਰਖਨਿ 

ਕੀਨਿ; , ਪਿਖੀ ਅਰੁ ਸੁਨੀ । ਜਿਸ ਪੁਰਿ ਬਾਜ਼ੀ ਅਹੇ । ਉਚਾਹੋਂ । ਕਹਿ ਸਭਿ 

ਅਪਨੋ ਦੋਸ਼ ਉਤਾਰੋਂ ॥ ੪੧॥-ਭਾਈ ਰੁਪਾ-ਗ੍ਰਾਮ ਨਵੀਨ । ਕਿਯ ਡੇਰਾ 

ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਬੀਨ । ਤਹਿੰ ਦਿਲਬਾਗ ਖਰੋ ਹਯ`ਜਾਨਿ । ਅਬਿ ਗੁਲਬਾਂਗ 

ਜਾਇ ਤਿਸ ਬਾਨ?”॥ ੪੨॥ ਸ਼ਾਂਹਜਹਾਂ ਰਿਸ ਕਰਿ ਕਹਿ ਉਚੋ । “ਗਹਹੁ 

ਦਰੋਗ਼ਾਂ ! ਨਿਕਟਿ ਪਹੁੰਚੋ। ਦਿਹੁ ਤਸਕਰ ਲੋ ਜਾਇ ਨ ਘੋਰਾਂ । ਸੁਭਟ 

ਹਕਾਰਿ ਘੇਰਿ ਚਹੂੰ ਓਰਾ! ॥੪੩॥ ਸੋਂਧ ਕਹੈ “ਕਲੀਦ ਨ ਪਾਏ । ਸਰਬ 

ਖੌਰ ਕੋ ਕੁਲਵ ਲਗਾਦ।ਸੁਭਟ ਸਹਿਤ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚੋ ਕੈਸੇਪਰਥਮ ਕਰੇ ਇਨ 

੧ਰਕਾਬ ਵਿਚ ਧੇਰ (ਧਰਕੇ) । ਕੱਖ । “ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਦਾਸ । “ਪਹਿਲਾ ਸੁਹਣਾ (ਘੋਕਾ)। 



ਗੁਰ ਤੂ ___ ਰਾਸਿ 2 । ਅੰਸੂ ੩੬, 

ਕੈਦੀ ਜੈਸੇ ॥੪੪॥ ਰਸਰਨਿ ਸੋਂ ਜਨੁ"ਬੈਧਿ ਬਿਠਾਏ। ਬਨਹਿੰ ਉਪਾਇ ਨ 
ਕੋ ਬਲਲਾਏ? । ਖਿਝ ਕਰਿ ਹਜ਼ਰਤ ਗਾਰਿ ਨਿਕਾਰੈ। “ਕੋ ਨਰ ਪਹੁੰਚਹੁ? 
ਉਚ ਪੁਕਾਰੈ ॥ ੪੫ ॥ ਸੁਨਿ ਬਿਧੀਏ ਪੁਨ ਉਚ ਬਖਾਨਾ । “ਅਹੋ ਸ਼ਾਂਹੁ ! 
ਕਯੋਂ ਕੁਪਤਿਦਮਹਾਨਾਉਘੋਰੇ ਜਥਾ ਜੋਗ ਮੈਂ ਲੀਨੇ।ਸਿਮਰੋ ਬਚ ਜੋਤੁਮ 
ਕਹਿ ਦੀਨੇ ॥੪੬॥ ਪ੍ਰਥਮ ਚਾਕਰੀ” ਮੇਰੀ ਰਹੀ । ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਈ, ਨ ਸੋ 
ਮੈਂ ਲਹੀ।ਖੋਜ ਦੇਨਿ ਕੇ ਚਾਰਹੁੰ ਲਾਖਾ । ਰਹੇ ਇਹਾਂ; ਜੋ ਤੁਮ ਤਬਿ ਭਾਖਾ॥ 
੪੭ ॥ ਸਵਾਲਾਖ ਤੁਮ ਵੇਰ ਬਤਾਏ । ਇਕ ਬਿਰਾਟਕਾ' ਮੋਹਿ ਨ ਪਾਂਏ । 
ਲੀਨੇ ਮੋਲ ਸਮਾਨ ਕਿਕਾਨ । ਜ਼ੀਨ ਸਮੇਤ! ਇਤੇ ਹੀ ਜਾਨਿ ॥ ੪੮॥ 
ਰਹੀ ਕੁਛਕੁ ਬਾਕੀ ਮਮ ਜੋਇ। ਬਨਹੁ ਅਰਿਕੀ” ਪੁਚਾਵਹੁ ਸੋਇ । ਨਤੁ 
ਲੇਖਾ ਮੇਰਾ ਅਰੁ ਤੇਰਾ । ਹੁਇ ਦਰਗਾਹ ਬੀਚ ਬਡ =ੇਰਾ॥੪੯॥ ਜੇ ਅਬਿ 
ਚਹਹੁ ਰੋਕਿਬੇ ਮੋਹੀ । ਧਨ ਕੋ ਦੇਨਿ ਮਤੋ ਨਹਿ ਤੋਹੀ । ਸੈਂ ਗਮਨੌ' ਨੀਕੇ 
ਕਰਿ ਕੂਰਾਂ । ਸਦਾ ਸਹਾਇਕ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੂਰਾ ॥੫੦॥ ਇਹੁ ਕਲੀਦ ਸਭਿ 
ਹੈਂ ਮਮ ਤੀਰ । ਗੇਰੋ' ਸਰਿਤਾ ਨੀਰ ਗਹੀਰ” । ਕਰਹ ਸ਼ੀਪ੍ਰਤਾ ਘੇਰਾ 
ਪਾਵਨ । ਪ੍ਰਥਮ ਤਾਰੀਅਨ ਕਰਿ ਨਿਕਸਾਵਨ? ॥੫੧॥ ਇਮ ਸਭਿ ਕਹਿ 
ਕੇ ਧੀਰਜ ਸਾਥ । ਨ੍ਰਿਭੈ ਬੀਰ ਸਿਮਰਜੋ ਗੁਰ ਨਾਥ । ਪੰਚਾਂਮਿ੍ਿਤ ਪੰਚਨ ਕੌ 
ਮਾਨਾਂ । ਕੀਨਿ ਬੈਦਨਾ ਧਰਿ ਗੁਰ ਧਕਾਨਾ॥੫੨॥ ਅਅਬਿ ਮੈਂ ਜਾਉਂ; ਵੇਰ 
ਸੁਨਿ ਲੀਜੈ । ਕਰਿਬੇ ਹੋਇ ਜਤਨ ਸੋ ਕੀਜੈ । ਬਹੁਰ ਨ ਪਛੁਤਾਵਹੁ ਮਮ 
ਪਾਛੇ । ਕਹਹੁ ਕਿ ਸੁਧਿ ਹੋਈ ਨਹਿੰ ਆਛੇ? ॥ ੫੩॥ ਹਾਂਥ ਗਹਜੋ ਗੁੱਛਾਂ 
ਗਨ ਤਾਰੀ। ਕਹਿ ਕੇ ਉਚੈ ਇਕ ਦੈ ਬਾਰੀ। ਡਾਰੀ ਸਰਿੜਾ ਨੀਰ ਗਹੀਰ'। 
“ਤੁਮ ਖੁਜਵਾਇ ਲੇਹ ਧਰਿ ਧੀਰ॥੫੪॥ ਤਬਿ ਘੋਰੇ ਕਹੁ ਚਾਬੁਕ ਮਾਰਾਂ । 
ਰਿਸ ਕਰਿ ਅਪਨੋ ਬਲ ਸੈਭਾਰਾ । ਉਛਰਯੋ ਛਾਰ ਪਾਰਿ ਦੀਵਾਰ' । ਪਰਜੋ 
ਜਾਇ ਵਿਚ ਦੀਰਘ ਬਾਰਿ ॥੫੫॥ ਹਯ ਅਰੂਵਬੇ ਬਿਖੈ ਪ੍ਰਬੀਂਨ । ਬਿਧੀਏ 
ਭਲੇ ਸੈਭਾਰਨ ਕੀਨਿ । ਦੇਕ ਬਾਰ ਭੀਗੇ ਸਭਿ ਅੰਗ । ਪੁਨ ਜ਼ਾਨੂ ਲਗਿ 
ਨੀਰ ਤੁਰੇਗ ॥ ੫੬॥ ਬਹੁ ਬਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਨੋ ਜਲ ਪਾਰ । ਰੋਕ ਬਾਗ ਕਰ 

"ਰੋਂਸਿਆਂ ਨਾਲ ਮਾਨੋ । ਕਿਉਂ ਸਫ਼' ਗੁੱਸੇ ਹੰਦ। ਹੈ' $ 5ਯਾਦ ਕਰ ਆਪਣੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ 
ਜੇ । “ਨੌਕਰੀ । “ਕੌਡੀ । #ਕਾਠੀਆਂ ਸਮੇਤ (ਮਸਾਂ) ਇਤਨੇ ਕੁ (ਮੁੱਲ) ਦੇ ਹੀ ਜਾਣ ਪੈਂਦੇ ਹਨ । 
?ਕਰਜ਼ ਰਹਿਤ ਹੋਵੋ, ਭਾਵ ਅਵਾ ਕਰੋ । "ਤੂੰਘੇ ਘਣੀ ਵਿਚ । ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਕੰਧ ਦੇ ਪਾਰ 
ਹੋਇਆ। ਵੱਪਾਟ-ਕੁੰਮਤਿ। 1ਖਾ:-ਸਮਠ । 

ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੩੨੦੨) 



_ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੩੨੦੩ ) ਰਾਸਿ ੭। ਅੰਸੂ ੩੭, 
ਗ੍ਰੀਵਾ ਧਾਰਿ । ਦੀਨਿ ਦਿਲਾਸਾ ਭੀ ਟਿਕਾਯੋ । ਢਾਬਕ ਤੇ ਰਿਸ ਕਰ 
ਚਪਲਾਯੋ ॥ ੫੭॥ ਸਨੇ ਸਨੋ ਕਰਿ ਪੰਥ ਚਲਾਯੋ । ਨੀਠ ਨੀਠ ਕਰਿ ਸ਼ੁਭ 
ਗਤਿ ਪਾਯੋ" । ਕਰਿ ਤਾਰਨ ਕੀ” ਸੇਧ ਪਯਾਨੋ । ਚੀਨਤਿ ਚਿੰਨ੍ਹ ਜਾਂਤਿ 
ਸੁਖ ਠਾਨੋ ॥ ੫੮॥੪੩ ੩ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਕ੍ਰਿੰਥੇ ਸਪਤਮ ਗਾਸ “ਦੁਤੀ ਘੋਰਾ ਨਿਕਾਸਨ' ਪੁਨੋਗ _ਬਰਨਨੇ 
ਲਾਮ ਖਸ਼ਟ ਤ੍ਰਿਸਤੀ ਅੰਸੂ ॥ ੩੬ ॥ 

3੭. [ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ਹਰ]। 
ਦੋਹਰਾ ॥ ਲੇ ਗਮਨਜੋ ਪਿਖਿ ਪੰਥ ਕੋ ਹੋਵਡਿ | ਰਿਦੈ ਅਨੰਦ।ਗਾਵਤਿ ਸਤਿ- 
ਗੁਰ ਕੇ ਸਬਦ ਉਮਗੇ ਪ੍ਰੇਮ ਬਿਲੈਦ ॥ ੧ ॥ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ॥ ਆਸਾ ਮਹਲ ੫ ॥ 

ਅਪੁਨੇ ਸੇਵਕ ਕੀ ਆਪੇ ਰਾਖੇ ਆਪੇ ਨਾਮੁ ਜਪਾਵੇ ।। ਜਹ ਜਹ ਕਾਜ ਕਿਰਤਿ 
ਸੇਵਕ ਕੀ ਤਹਾ ਤਹਾ ਉਠਿ ਧਾਵੇ ॥ ੧ ।। ਸੋਵਕ ਕਉ ਨਿਕਟੀ ਹੋਇ 
ਦਿਖਾਵੇ ।। ਜੇ ਜੇ ਕਹੈ ਠਾਕੁਰ ਪਹਿ ਸੇਵਕੁ ਤਤਕਾਲ ਹੋਇ ਆਵੋਂ ॥ ੧ ।। 
ਰਹਾਉ ॥ ਤਿਸੁ ਸੇਵਕ ਕੈ ਹਉ ਬਲਿਹਾਰੀ ਜੇ ਅਪਨੇ ਪੂਭ ਗਾਵੇ ।। ਤਿਸ ਕੀ 
ਸੇਇ ਸੁਣੀ ਮਨੁ ਹਰਿਆ ਤਿਸ਼ ਨਾਨਕ ਪਰਸਣਿ ਆਵੇ ।। ੨ ੭॥ ੧੨੯॥ 

ਚੌਪਈ ॥ ਇੱਤਯਾਦਿਕ ਗੁਰ ਸਬਦਨਿ ਗਾਵੈ।ਉਚੀ ਧੁਨੀ ਪ੍ਰੇਮ ਉਮਗਾਵੇ । 
ਗ੍ਰਾਮ ਨਗਰ ਜੋ ਮਗ ਮਹਿ ਆਵੇ । ਵਹਿਰ ਵਹਿਰ ਬਿਨ ਤਾਸ ਸਿਧਾਂਵੈ ॥ 
੨॥ ਧੀਰਜ ਦੇਤਿ ਚਲਾਵਤਿ ਘੋਰਾ । ਜਿਸ ਤੇ ਸ਼੍ਰਮਤਿ ਹੋਹਿ ਤਨ ਥੋਰ॥ 
ਮਜਲ ਪ੍ਰਥਮ ਕੀ ਚਲਨਿ ਬਿਸਾਠਨ॥ਰਹਜੋ ਬੈਦਂਹਯ ਭਾ ਬਹੁ ਕਾਲਾ₹॥ 
੩॥ ਮਹਾਂ ਚਤੁਰ ਸ਼ੁਭ ਬੁਧਿ ਉਪਜਾਵਤਿ । ਆਛੀ ਰੀਤਿ ਚਲਜੋ ਮਗ 
ਜਾਵਤਿ।ਸਰਿਤਾ ਜੁਗਲ ਦੇਕ ਬਲ ਬਹੈਂ।ਪਹੁੰਚਮੋ ਤਹਾਂ ਨੀਰ ਬਡ ਅਹੈ॥ 
੪॥ ਲਖਿ ਸ਼ਭ ਘਾਟ ਉਤਾਰਜੋ ਘੋਰਾ । ਚਰਨਨ ਕੌ ਜ਼ਾਨੂ ਲਗਿ ਬੋਰਾ । 
ਤਰ ਕਰਿ ਪਾਰ ਭਯੋ ਸਭਿ ਬਾਰੀ£। ਲਖਹਿ ਭੇਵ ਸਭਿ ਦੂਸਰ ਬਾਰੀ“ ॥ 
੫॥ ਚਲ੍ਯੋ ਜਾਤਿ ਬਿਨ ਭੈ ਭੈ ਬੁਧਿਵਾਨ । ਆਸਮਾਨ ਮਹਿੰਝਸਥਾ ਬਿਮਾਨ। 
ਪੀਠ ਤੁਰੰਗਮ ਕੋ ਆਨੰਦ । ਮਨਹੁੰ ਸੁਰਗ ਸੁਖ ਲਹਯੋ ਬਿਲੋਦ ॥ ੬॥ 
ਬਿਨਾ ਡੋਲ ਬਲ ਤੇ ਕਲ ਚਾਲੋ।ਥੋਰੇ ਕਾਲ ਪਯਾਨ ਬਿਸਾਲੇ।ਰੋਕਿ ਰੋਕਿ 
ਹਯ ਪੰਥ ਚਲਾਵੈ । “ਸ਼੍ਰਮਤਿ ਨ ਹੋਇ” ਸਧੀਰਜ ਜਾਵੈ ॥ ੭ ॥ ਰਹ੍ਯੋ 
ਕਿਤਿਕਦਿਨ ਜਬਿਹੀਆਇ;ਰੂਪਾ ਗ੍ਰਾਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਤਬਿ ਥਾਇਤੰਬੂਨਹੀਂ 
ਸੈਬੂਹ ਨਿਹਾਰੇ ।-ਕਿਤ ਗਮਨੇ ਗੁਰ-ਰਿਦੈ ਬਿਚਾਰੇ ॥ ੮ ॥-ਕਚ 
ਕਸਹਣ ਚਾਲੇ ਪਇਆ। "ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ । "ਘੇੜੋ ਨੂੰ ਬੋਨ੍ਆਂ ਰਹਿਆਂ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਹੇ ਗਿਆ 
ਸੀ । ਸਰਾ ਜਲ । “(ਕਿਓਂਕਿ) ਦੂਸਰੀ ਵਰੀ ( ਆਇਆ ਹੈ ) ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਭੇਤ 
ਜਾਣਦਾ ਹੈ । ਈਆਕਾਸ਼ ਵਿਚ । “ਸੁਹਣੀ ਚਾ । #ਪਾ-ਜਾਊ ਬੈਢ 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੩੨੦੪) ਰਾਸਿ ੭। ਔੰਸੂ ੩੭, 

ਕਰਯੋ ਇਹ ਬਲ ਤੇ ਕੈਸੇ ?।ਕਾਰਨ ਕਵਨ ਰਹੇ ਨਾਹਿ ਭੋਸੇ?- ਗ੍ਰਾਮ 
ਬਿਖੋ ਤੁਰਨ ਹੀ ਆਯੋ । ਬੂਝਨ ਕੀਨੋ ਨਰ ਦਿ੍ਸ਼ਟਾਯੋ ॥ ੯ ॥ ਤਿਸ ਤਬਿ 
ਭਨਜੋ “ਗੁਰੂ ਕੇ ਆਗੇ।ਬਿਨਤੀ ਕੀਨੀ ਜੋਧ ਸਭਾਗੇ"। ਕਾਂਗੜ ਪੁਰਿ ਨਿਜ 
ਘਰ ਲੈ ਗਯੋ । ਇਸ ਹਿਤ ਡੇਰਾ ਗਮਨਤਿ ਭਯੋ”॥ ੧੦॥ ਸੁਨਿ ਪ੍ਰਸੈਨ 
ਮਨ ਹ੍ਰੈ ਕਰਿ ਚਾਲਾ ।ਕਹਤਿ“ਧੇਨ ਗੁਰ;ਪੈਨ ਬਿਸਾਲ/?। ਜੁਗ ਕੋਸਨ ਤੇ 
ਉਤਰਿ ਚਲਾਯੋਰੇਸ਼ਮ ਡੋਰਨਿ ਤੇ ਡੁਰਿਆਯੋ॥ ੧੧॥ ਜਗ ਮਗ ਜ਼ੀਨ 
ਕਰੈ ਜਿਸ ਕੇਰਾਂ । ਸਨੇ ਸਨੇ ਚਲਿ ਕਰਿ ਤਿਸ ਬੇਰ।ਗੁਰ ਡੇਰੇ ਕਹੁ ਜਬਿ 
ਨਿਯਰਾਯੋ । ਦੇਖਤਿ ਨਮੋ ਕੀਨਿ ਸਿਰ ਨਯਾਯੋ॥ ੧੨॥ ਆਗੇ ਲਗਯੋ 
ਦਿਵਾਨ ਮਹਾਨੁ । ਰਾਂਗ ਰੋਗ ਕਰਿ ਰਹੇ ਸੁਜਾਨੂ । ਜੋਧ ਮਹੀਪ ਸਮੀਪ 
ਗੁਸਾਈ । ਸਿਮਰਤਿ, ਸੇਵਕ” -ਹਯ ਲੇ ਆਈ-॥ ੧੩॥ ਇਤਨੇ ਮਹਿਂ 
ਆਵਤਿ ਕੌ ਹੇਰਾਂ । ਸਗ ਤੁਰੌਗਮ ਚਪਲ ਬਡੇਰ।ਉਠਿ ਦਿਵਾਨ ਤੇ ਆਗੂ 
ਆਏ । ਦੇਖਨਿ ਕੌ ਬਾਜੀ ਲਲਚਾਏ ॥ ੧੪॥ ਉਤਲਾਵਤਿ ਬਿਧੀਏ ਪਗ 
ਗਹੇ । ਸੀਸ ਧਰਯੋ ਬਡ ਆਨੰਦ ਲਹੇ । ਕੁਜਾ ਪਕਰਿ ਗੁਰ ਉਰਧ ਉਠਾਯੋ 
ਅਪਨੇ ਅੰਗ ਸੈਗ ਗੁਰ ਲਾਯੋ ॥੧੫ ॥ ਕਹਜੋ “ਕੀਨ ਤੈ` ਬਡ ਉਪਕਾਰਾਂ । 
ਜੋ ਦੁਸ਼ਕਰ ਅਤਿ ਕਠਨ ਕਰਾਰਾ” । ਭਯੋ ਅਧਿਕ ਰਿਣ ਸੀਸ ਹਮਾਰੇ । 
ਜਾਚਹੁ ਬਰ ਅਬਿ ਦੇਹਿ ਉਤਾਰੇ? ॥ ੧੬ ॥ ਸੁਨਿ ਕਰਿ ਬਿਧੀ ਚੋਦ 
ਕਰ ਜੌਰੇ । ਪ੍ਰਭੁ ਜੀ ! ਬਰਤਹੁ ਸਭਿ ਹੀ ਠੌਰੇ । ਕਰਜ਼ ਆਪ ਅਰੁ ਆਪ 
ਢਢਾਵੈਂ“। ਬਹੁਰ ਦੇਨ ਆਪ ਲਲਚਾਵੈ'" ॥੧੭॥ ਇਹ ਸਭਿ ਤੁਮਰੋ ਚੋਜ 
ਵਿਡਾਨ।ਕਰਹੁਆਪ ਅਰੁ ਆਪਹਿਠਾਨ!।ਮੁਝਪਰ ਤੋ ਬਹੁਕਰਨਾ ਕਗ। 
ਜਾਚਨ ਕੀ ਅੰਭਿਲਾਖਾ ਹਰੀ ॥ ੧੮ ॥ ਦਿਹੁ ਗੁਰ ! ਸੈਗ ਨਾਮ ਕੋ ਰੈਗਾ। 
ਬੀਤਹਿ ਬੈਸ ਸੈਤ ਕੇ ਸੈਗ॥ਸੁਨਿ ਕਰਿ ਸਤਿਗੁਰ ਭਏ ਪ੍ਰਸੀਨਾ।ਸਭਿਨਿ 
ਸੁਨਾਵਤਿ ਉਚਰਨ ਕੀਨ ॥ ੧੯ ॥ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਛੀਨਾ ਗੁਰ ਸੀਨਾ”। 
ਸਦਾ ਗੁਰੂ ਕੋ ਰਸ ਮਹਿ ਭੀਨਾ । ਸਰਬ ਬਿਕਾਰਨ ਤੇ ਉਰ ਹੀਨਾ। ਹਮਰੇ 

"ਭਾਗਾਂ ਵਾਲ਼ੇ ਰਾਇ ਜੋਧ ਨੇ । “ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸੇਵਕ ਨੂੰ । ₹ਘੋੜ! ਲੇ ਆਂਵੇਗਾ। । “ਜੇ ਬੜ' 
ਸਖਾ ਤੇ ਕਰੜਾ! ਕਠਨ ਕੰਮ ਸੀ।“ਕਰਜ਼ਾ ਵੀਂ ਆਪ ਹੇਚੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਪ ਹੋ। ੬ਫਿਰ 
(ਕਰਜ਼ਾ)ਦੇਣਾ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੇ । “ਆਪੇ (ਕਾਰਜ ਆਰੇਭ) ਕਰਦੇ ਹੇ ਤੇ ਆਪੇ (ਉਸ ਨੂੰ) 
ਕਰਦੇ ਹੇ । “ਮੰਗਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੂਰ ਕੀਤੀ। “ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਦਿਓ । "ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਛੀਨ'; 
ਦਸ ਮਲ ਨ ਜਦ ਪਿਤ | ਬੱਲ (ਵਰਤ ਵੀ 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੩੨੦੫) ਰਾਸਿ ੭ । ਅੰਸੂ ੩੭. 

ਉਰ ਅਨੌਦ ਕੋ ਦੀਨ! ॥੨੦॥ ਦੁਸ਼ਕਰ ਜੀਜੇ ਸੁਗਮ ਕਰਿ ਲੀਨਾ । ਗੁਰੂ 
ਸੇਵ ਮਹਿ ਸੁਮਤਿ ਪਰਬੀਨਾ। ਇਸਕੇ ਸਮਸਰ ਅਪਰ ਨ ਚੀਨਾ । ਸਭਿ ਕੌ 
ਮਨ ਬਿਸਮਾਂਵਨ ਕੀਨਾ ॥ ੨੧ ॥ ਕਹੈ' ਕਹਾਂ ਲਗਿ ਤੋਹਿ ਬਡਾਈ।ਅਤਿ 
ਚਾਤੁਰਤਾ ਚਿਤ ਉਪਜਾਂਈ । ਛਲੋ ਸ਼ਾਹ ਜੁਤਿ ਤੁਰਕ ਘਨੇਰੇ । ਅਚਰਜ 
ਚਲਿਤ ਲਖੇ ਨਹਿ ਤੇਰੇ॥॥੨੨॥ ਜੋਧ ਰੁ ਜੇਠਾ ਬਿਧੀਆ ਮਿਲੇਸਭਿਹਿਨਿ 
ਕਰਜੋ ਸਰਾਹਨਿ ਭਲੇ । “ਸਾਧ ਸਾਧ? ਸਭਿ ਸਭਾ ਸੁਨਾਵੈ ।5ਇਹ ਕਾਰਜ 
ਤੋਹੀ ਬਨਿ ਆਵੈ॥੨੩॥%੫ਰ ਕੌਨ ਕਰਿ ਸਾਕਹਿ ਐਸੇਛਲੋ ਤੁਰਕ ਤੁਰ- 
ਕੇਸ਼ਰ ਜੈਸੇ । ਮਨਹੁ ਕਲੰਕਤਿ ਕੀਨੇ ਸਾਰੇ । ਰਹੇ ਬਿਸੂਰਤਿ ਕੁਮਤਿ 
ਬਿਚਾਰੇ! ॥ ੨੪ ॥ ਹਯ _ਗੁਲਬਾਂਗ ਲਿਯੇ ਗੁਰ ਸੈਗ । ਮੇਲਨੋ 
ਜਹਿਂ ਦਿਲਬਾਗ ਤਰੋਗ । ਪਿਖਤਿ ਪਰਸਪਰ ਜੁਗ ਹਿਹਨਾਏ । ਕਰੇ 
ਨੇਰ ਦ੍ਰੈ ਘਾਣ” ਮਿਲਾਏ ॥ ੨੫॥ ਮ੍ਰਿਦੁਲ ਹਿਰੇਖਾ' ਬੋਲਤਿ ਕਲੋ । ਜਨੁ 
ਜੁਗ ਕ੍ਰਾਤ; ਬਿਛੁਰਿ ਬਹੁ/ਮਿਲੇ । _ਦਾਸਨ ਕੋ ਤਾਗੀਦ ਬਖਾਨ।ਹਯ ਕੀ 
ਸੇਵਾ ਕਰਹੁ ਮਹਾਨੀ॥੨੬ ॥ ਅਹੈ ਸ਼ਰਮਤਿ ਬਹੁ ਮਾਲਸ਼ ਕਰੀਅਹਿ।ਖਾਨ 
ਪਾਠ ਸਭਿ ਆਗੇ ਧਰੀਅੰਹਾ । ਸੌਂਪਨਿ ਕਰਿ ਜੇਠੇ ਕਹੁ ਤਬੈ । “ਰਾਖਹੁ 
ਡਕਰਾਈ ਬਿਧਿ ਸਬੈ? ॥ ੨੭ ॥ ਬਿਧੀ ਚੈਦ ਕੀ ਗਹਿ ਕਰਿ ਬਾਹੂ। ਆਏ 
ਪੁਨ ਦਿਵਾਨ ਕੇ ਮਾਂਹੂ । ਬਿਕਸਤਿ ਬੋਲਤਿ ਬੂਬਤਿ ਬਾਤ । “ਸਭਿਨਿ 
ਸੁਨਾਵਹੁ ਸਰਬ ਬ੍ਰਿਤਾਂਤ ॥੨੮॥ ਕਿਮ ਤ੍ਰੇਗ । ਪੂਰਬ ਕੌ ਆਨਜੋ॥ਮਿਲਯੋ 
ਸ਼ਾਹ ਸੋ ਕਹਾਂ ਬਖਾਨਯੋ ॥ਹਯ ਦੂਸਰ ਕੌ ਕੈਸੇ ਹਰਨ?ਮਤਿ ਆੱਧੇ ਸਭਿ 
ਕੌ ਕਿਮ ਕਰਜੋ ?॥੨੯॥ ਬਿਖਮ ਸਥਾਨ ਦੁਰਗ ਬਡ ਗਾਵੇ । ਰਹਤਿ 
ਹਜ਼ਾਰਹੁੰ ਨਰ ਜਹਿੰ ਠਾਂਢੇ। ਅਨਿਕ ਰੀਤਿ ਕਰਿ ਜਹਿੰ ਤਕਰਾਈ । ਕਿਮ 
ਉਲੈਘ ਆਯੋ ਇਸ ਥਾਈ! ?॥ ੩੦ ॥ ਜਿਨ ਦੇਖੀ ਸੋ ਅਤਿ ਬਿਸਮਾਏ। 
ਸੁਨਹਿਂ ਜਹਾਂ ਕਹਿ ਨਰ ਸਮੁਦਾਏ । ਸੋ ਭੀ ਸਗਰੇ ਲਖਹਿਂ ਅਚੈਭਾ । 

ਬਿਦਤਹਿ ਜਗ ਜੋ ਦੌਕ ਅਰੈਭਾ” ॥੩੧॥ ਅਪਰ ਕੌਨ ਕਰਿ ਸਾਂਕਹਿ ਐਸੇ। 
ਅਚਰਜਲਖਿ ਕਹਿ-ਕੀਨਸਿ ਕੋਸੇ?-।ਲ੍ਰਿਦਮਸੈਦ ਜੋਧ ਤੇ ਆਦਿ।ਕਹੁ 
ਗਾਥਾ,ਸੁਨਿ ਹੁਇ ਬਿਸਮਾਦਿ॥੩੨॥ਬਿਧੀਆ ਕਹਤਿ ਭਯੋ“ਸੁਨ ਸ੍ਰਾਮੀ ! 
ਤਮ ਸਭਿ ਜਾਨਤਿ ਅੰਤਰਜਾਮੀ । ਮੋਹਿ ਬਦਨ ਤੇ ਸਭਿ ਕੋ ਸ਼੍ਰਨ । 
ਕੰਨ) ਪਹਣਕਣਾ। ਜੇ ਬਣਾਉਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। “ਅਚੰਡਾ ਜਾਣਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੰ ਕਿ “ਕਿਵੇਂ 
ਕਰ ਲਿਆ ਊੱ' 



ਸੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਚਜ।_____( ੩੨੦੬) ਰਾਸਿ ੭ । ਅੰਸੂ ੩੭. 
ਚਹਹੁ ਸੁਨਾਵਨ ਕਰੁਨਾ ਭੌਨ ! ॥ ੩੩ ॥ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਹੇਂ ਬ੍ਿਤੰਤ ਅਬਿ ਸਾਰਾ। 
ਪ੍ਰਥਮ ਰਹੜੋ ਬਨਿ ਕਰਿ ਘਸਿਆਰਾ।ਸੇਵ ਹਯਨਿ ਕੀ ਇਸ ਬਿਧਿ ਕਿਏ। 
ਜਿਸ ਕੋ ਦੇਖਿ ਗੋਬ ਸਭਿ ਗਏ ॥ ੩੪ ॥ ਧਰਜੋ ਜ਼ੋਨ ਸੋ ਥਾਨ ਨਿਹਾਰ॥ 
ਨਿਕਸਨਿ ਹੇਤੁ ਭੇਤ ਲੇ ਸਾਰਾਂ । ਕਰਿ ਇਕੱਤ੍ਰ ਸੇਵਕ ਸਮੁਦਾਈ । ਸਾਰ- 
ਬਾਰਨੀ" ਆਨਿ ਪਿਲਾਈ॥੩੫॥ ਸਭਿ ਅਚੇਤ” ਕੇ, ਲੇ ਨਿਸਘੋਰ।ਪਾਿ 
ਜ਼ੀਨ ਰਸਰਨਿ” ਤੇ ਛੋਰਾ । ਢਿਸ਼ਿ ਦਰੀਆਉ ਦੁਰਗ ਦੀਵਾਗਹਯ ਚਦਿ 
ਚਾਬੁਕ ਹਤਿ ਕਿਯ ਛਾਰ ॥ ੩੬ ॥ ਸੁਨੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ | ਕੂਦਜੋ ਐਸੇ । ਪੰਛੀ 
ਉਡਜੋ ਜਾਤਿ ਕੌ ਜੈਂਸੇ। ਏਕ ਬਾਰ ਭੀਗਜੋ ਲਗਿ ਬਾਰੀਂ।ਪੁਨ ਜ਼ਾਨੂਹੰ ਲਗਿ 
ਰਖਿ ਭ' ਪਾਰੀ“ ॥ ੩੭ ॥ ਮਗ ਨਿਚਿੰਤ ਸਲਿਤਾ ਤਰਿ ਆਯੋ।ਸਿਰ ਧੁਨਿ 
ਧੁੰਨ ਹਜ਼ਰਤ ਪਛੁਤਾਯੋ । ਅਤਿ ਪ੍ਰਿ ਗਏ# ਰਿਸਯੋ ਕਹਿ ਤਬੈ ।-ਚਾਰ 
ਲੱਛ ਲਿਹੁ ਖੋਜਹਿ ਜਬੇ-॥੩੮॥ਮੇ' ਪੁਨ ਗਯੋ ਦੂਸਰੇ ਹੇਤੁ।ਉਤਰਯੋ ਧਰਮ 
ਸਾਲ ਹਿਤ ਭੋਡ । ਡਿੰਡਮ ਵਿਰਤਿ ਸੁਨਜੋ ਮੈਂ ਜਬੈ । ਖੋਜੀ ਬਨਜੋ ਚਹਤਿ 
ਜਿਹ ਤਬੈ ॥ ੩੯॥ ਸੁਨੀ ਸ਼ਾਹੁ ਸੁਧਿ ਖੋਜੀ ਆਯੋ । ਬਾਂਛਤਿ ਹੁਤੋ ਸਮੀਪ 
ਬੁਲਾਯੋ। ਬੇਸ ਧਰਜੋ ਅਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ।ਨਹਿ ਕਿਸ ਹੁੰ ਤੇ ਗਯੋ ਪਛਾਨੀ 
॥ ੪੦ ॥-ਰਮਲ ਗਨਕ ਅਰੁ ਸ਼ਗੁਨ ਬਿਚਾਰਨ । ਇਹ ਗੁਨ ਮੋ ਮਹਿੰ- 
ਕੀਨਿ ਉਚਾਰਨ।ਸ਼ਾਹੁ ਰਿਦੇ ਬਹੁ ਭਾਂਤਿ ਦ੍ਰਿੜਾਯੋਹਯ ਕੇ ਖੋਜ ਲੋਹੁ ਮਨ 
ਭਾਯੋ॥੪੧॥ਅਸੁ ਗੁਲਬਾਗ ਪਾਸ ਲੇ ਗਯੋ । ਜਿਮ ਮੈਂ ਕਹਤਿ ਰਹਜੋ,ਤਿਮ 
ਕਿਯੋ । ਜ਼ੋਨ ਪਵਾਇ ਪਠਾਯਹੁ ਡੇਰੇ” । ਸੈਮਨ ਬੁਰਜ ਗਯੋ ਤਿਸ ਬੇਰੇ ॥ 
੪੨॥ ਤਿਸ ਨੀਚੇ ਢਿਗ ਮੈ ਅਰੁ ਘੋਰਾ । ਤਾਰੇ ਮਾਰਿ ਦਿਏ ਸਭਿ ਪੌਰਾ” 
ਭਯੋ ਇਕਾਂਕੀ ਸਭਿ ਅਟਕਾਏ । ਕਰੇ ਕੈਦ ਜਨੁ ਬਸ ਨ ਬਸਾਏ॥੪੩॥ 
ਸ਼ਾਹੁ ਸੈਗ ਮੈ ਬੋਲਤਿ ਰਹੋ । ਦੇਉ! ਖੋਜ ਮੈ' ਸਭਿ ਹੀ ਲਹਜੋ । ਲਾਰਾਂ 
ਦੇਤਿ ਨਿਸਾਂ ਬਡ ਬੀਤੇ । ਘੋਰਾ ਛੋਰਿ ਚਢਜੋ ਨਿਰਭੀਤ੯॥ ੪੪ ॥ ਬੂਬਨਿ 
ਲਗੋ ਸ਼ਾਹੁ ਅਸੁ ਖੋਜ'?।ਕਹਜੋ ਸਾਚ ਤਬਿ ਸਤਿਗੁਰੁ ਓਜ"'। ਸਕਲ 
ਜਥਾਂਰਥ ਕਹਿ ਸਮੁਝਾਯੋ।-ਗਹਹੁ ਗਹਹੁ-ਸੁਨ ਸ਼ਾਹੁ ਅਲਾਯੋ ॥ 8੫॥- 
ਹਯ ਪਲੇ ਹਯ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਲੀਨ॥ਮੋਹਿ ਨਾਂਮ-ਕਹਿ"'-ਬਿਧੀਆਂ ਛੀਨਾ । 
"ਵੌਗੀ ਸ਼ਰਾਬ । ”ਬੇਖ਼ਬਦੇ । “ਰਸਿਆਂ । “ਜਲ ਲੱਗਕੇ । “(ਜਲ ਨੂੰ) ਰੇਖਕੇ ਗੌਡਿਆੰ ਤੱਕ 
ਪਾਰ ਹੇ ਗਿਆ 1 $ਪਿਆਰ। ( ਘੋੜਾ ) ਚਲਾ ਗਿਆ । “( ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ) ਡੇਰੇ ਭੇਜ ਦਿਤਾ । 
ਦਸਾਰੇ ਦਰਵੱਜੀ' । ਨਿਡਰ ਹੋਕੇ । "”ਘੇੜੇ ਦਾ ਖੇਜ । ""ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਲ ਨਾਲ / “”( ਮੈਂ ) 
ਕ।ਹ ਢਿਤਾ । 
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ਆਦਿ ਚਾਕਰੀ ਧਨ ਕ 7ਰੋ। ਲਿਯੋ ਮੋਲ ਸਮ ਆਛੇਂ ਹੇੋੋ॥੪੬॥ਸ਼ਾਹ!ਕੋਪ 
ਕਤ ਬਾਦ ਕਰੈਤਾਊਜੇ ਅਬਿ ਮੋਕੌ ਗਹਜੋ ਚਹੇਤਾ। ਸਭਿ ਤਾਰੀ ਮੈਂ ਪੁਬਮ 
ਮੰਗਾਈ-।ਕਰ ਮਹ ਧਰਿ ਕਰਿ ਸ਼ਾਹ ਦਿਖਾਈ ॥੪੭॥-ਇਹੁ ਸਭਿ ਪਰੀ 

ਨਿਕਾਸਨ ਕੀਜੈ । ਖੋਲ ਕਲਫ ਮੋਕਹੁ ਰ/ਹ ਲੀਜੈ-। ਇਮ ਕਹਿ ਘੋਰਾਂ 
ਤੇਜ ਕੁਦਾਲੋ”ਂ।ਉਲੈਘ ਦਿਵਾਰ ਬਾਰਿ ਮਹਿਂ' ਆਯੋ ॥੪੮॥ ਪੀਛੇ ਹਾਇ 

ਹਾਇ ਬਡ ਰੌਰ।ਬਸਿ ਨ ਬਸਾਇ ਭਿਰੇ ਸਭਿ ਪੋਰਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰੇਮ 

ਉਮਗਾਯੋ । ਮਗ ਸੁਖੇਨ ਗਾਵੜਿ ਚਲਿ ਆਯੋ ॥ ੪੯॥ ਹੇ ਪ੍ਰਭੁ : ਅਸ 
ਦੁਸ਼ਕਰ ਜੇ ਕਾਰਾ । ਤੁਮ ਬਿਨ ਕੋ ਕਰਿ ਸਕੈ ਬਿਚਾਰ॥ਸਰਬ ਸ਼ਕਤਿ ਧਰਿ 
ਮਾਨੁਖ ਲੀਲਾ । ਤ੍ਰੈ ਲੋਕਨ ਪਤਿ ਕਰਹੁ ਸੁਸ਼ੀਲ !॥੫੦॥ ਭਏ ਸਹਾਇਕ 

ਜਹਿੰ ਕਦਿੰ ਜਾਈਂ । ਤੋਂ ਇਹ ਕਾਰ ਕਰਨ ਬਨਿ ਆਂਈ । ਪੰਚਾਂਮ੍ਰਿਤ 
ਮਾਨਜੋ ਸਮੁਦਾਯੋ । ਸੋ ਚਹੀਐ ਗੋ ਅਥਿ ਕਰਿਵਾਯੋ” ॥੫੧॥ €੩ ਗੂ੍ ਵ੩ ਪਤਾ 
ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਿੱਬੇ ਸਪਤਮੰ ਰਾਸੇ ਦੁਤਿਯ ਰਾ ਲਿਆਵਨ' ਪ੍ਰਸੰਗ ਬਰਨਨੇ ਨਾਮ ਸਪਤ ਤ੍ਰੰਸਤੀ ਅੰਸੂ ॥ ੩੭ ॥ 

੩੮. [ਯੁੱਧ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ] । 

ਦੋਹਰਾ ॥ ਅਸ ਪ੍ਰਸੈਗ ਬਿਧੀਏ ਸਕਲ' ਕਹਯੋ ਸਹਿਤ ਵਿਸਤਾਰ । ਮੈਂ 
ਸੰਛੇਪ ਬਰਨਨ ਕਰਜੋ ਸੁਨਹੁ ਕਥਾ ਸੁਖ ਸਾਂਰ ॥ ੧ ॥ ਚੌਪਈ ॥ “ਇਹ 

ਚਰਿੱਤਰ ਸਭਿ ਤੁਮ ਹੀ ਕੀਨਿ । ਦਾਸ ਜਾਨਿ ਜਸੁ ਮੋਕਹੁ ਦੀਨਿ” । ਇਮ 

ਕਹਿ ਬੋਦੇ ਪਦ ਅਰਬਿੰਦ । ਸੁਨਜੋ ਪ੍ਰਸੈਗ ਸਭ! ਨਰ ਬਿੰਦ ॥ ੨ ॥ 

ਅਚਰਜ ਭਦੇ ਸੁਨਤਿ ਚਤੁਰਾਈ/ਸਾਧ ਸਾਧਾ ਸਭਿਹੂੰਨਿ ਸੁਨਾਈ ।4੬ਹੁ 

ਕਾਰਜ ਤੁਝ ਹੀ ਤੇ ਹੋਇ । ਕਰਿ ਨ ਸਕਹਿ ਜਗ ਮਾਨਵ ਕੋਇ?॥ ੩॥ 

ਪੰਚਾਂਮ੍ਰਿਤ ਬਿਧੀਏ ਕਰਿਵਾਯੋ । ਤਤਛਿਨ ਕਰਿਬੇ ਸਿੱਖ ਪਠਾਲੋ।ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ 

ਗੋਵਿੰਦ ਚੈਦ ਬਖਾਨਾ । “ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕੋ ਹਮ ਨੇ ਮਾਨਾ ॥੪॥ ਅੰਬਿ ਹੀ 
ਲਯਾਵੋ ਸਭਿ ਕਰਿਵਾਇ/ । ਸੁਨਤਿ ਕਰਤਿ ਭੇ ਨਰ ਸਮੁਦਾਇ । ਸੰਨ 

ਸੁਨਿ ਕਰਿ ਪੁਰਿ ਗ੍ਰਾਮ ਜੁ ਨੇਰੇ। ਲੇਨਿ ਹੇਤੁ ਚਲ ਆਇ ਘਨੇਰੇ ॥ ੫ ॥ 

ਹਕਮ ਦਿਯੋ ਦੌੰਦਭਿ ਬਜਵਾਏ । ਉਤਸਵ ਅਧਿਕ ਭਯੋ ਨਰ ਆਏ।ਕਈ 

ਹਜ਼ਾਰਨਿ ਕੀ ਹੁਇ ਭੀਰ । ਦਰਸਹਿ ਸ਼੍ਰੀ ਸੋਢੀ ਬਰ ਬੀਰ ॥੬॥ ਕੇਤਿਕ 
ਕੌਤਕ ਕਰਨੇ ਹਾਰੇ । ਰਚਹਿ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਿਬਿਧਿ ਪ੍ਰਕਾਰੇ । ਬਾਦਿਤ ਅਪਰ 

ਨਗਰ ਕੇ ਆਏ। ਡਵ, ਢੋਲਾਦਿਕ ਬਹੁਤ ਬਜਾਏ ॥?॥ ਅਧਿਕ 

“ਜਲ ਵਿਚ । #ਦੇਖੋ ਇਸੇ ਰਾਸ ਦੇ ਅੰਸੂ ੨੬ ਅੰਕ ੨੯ ਦੀ ਹੋਠਲੀ ਟ੍ਰਕ । 
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ਮੇਂਦਂਤ ਚਿਤ ਹੈ ਨਰ ਨਾਰੀ । ਦਰਸਹਿੰ ਸਤਿਗੁਰ ਹ੍ਂ ਬਲਿਹਾਰੀ । ਮਹਾਂ 
ਕਟਲਾਹਲ ਸਭਿ ਮਹਿ ਹੋਵਾ । ਸੁਨ ਪ੍ਰਸੈਗ ਸੁ ਅਚਰਜ ਜੋਵਾਂ ॥ ੮॥ 
ਪੰਚਾਂਮ੍ਰਿਤ ਆਯੋ ਸਮੁਦਾਇ।ਪੰਕਤਿ ਕਰਿ ਕਰਿ ਦਿਯੋ ਬਿਠਾਇ।ਦੁਰ ਦੁਰ 
ਲਾਗੀ ਗਨ ਪਾਂਤੀ । ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬੈਠੇ ਚਿਤ ਸ਼ਾਂਤੀ ॥੯॥ ਬਹੁ ਬਰਤਾਂਵੇ 
ਤਬੈ ਲਗਾਏ । ਦਿਯੋ ਇਤੋ ਜਿਹ ਅਚਿ ਤਿਪਤਾਏ। ਚਾਰ ਘਟੀ ਲਗਿ 
ਇਤਿਕ ਬ੍ਰਤਾਂਯੋ । ਲੇ ਜਿਨ ਅਚਜਯੋ ਰਹੜੋ ਤ੍ਰਿਪਤਾਯੋਲਂ ॥ ੧੦॥ ਮਿਲੋ 
ਹਜ਼ਾਰਨ ਕੇ ਸਮੁਦਾਏ । ਨਹਿੰ ਨਿਖੁਟਯੋ ਸਗਰੋ ਤ੍ਰਿਪਤ'ਏ।ਲੀਨਿ ਭਿਹਾਂ- 
ਵਲ ਸਦਨ ਸਿਧਾਏ । ਗੁਰ ਜਸ ਪੁਰਿ ਪੁਰਿ ਘਰ ਘਰ ਛਾਏ ॥੧੧॥ ਜੋਧ 
ਸੁ ਜੋਧਾ ਗਨ ਵਿਗ ਬੈਸੇ' । ਬਿਧੀਏ ਕਹਜੋ ਗਰੂ ਸੈਗ ਐਸੇ। “ਮਹਾਂਰਾਜ ! 
ਅਬਿ ਦੇਰ ਨ ਕੋਈ। ਸ਼ਾਹੁ ਜਹਾਂ ਕੇ ਰਿਸ ਅਤਿ ਹੋਈ॥ ੧੨॥ ਆਪ 
ਚਢਹਿ ਤੂਰਨ ਹੀ ਆਵਹਿ । ਕੈ ਗਾਢੋ ਉਮਰਾਵ ਚਢਾਵਹਿ।ਆਇ ਲਰਹਿ 
ਲਸ਼ਕਰ ਅਬਿ ਭਾਰਾਂ । ਇਮ ਜਾਨਹ ਜਿਮ ਮੋਹਿ ਨਿਹਾਰਾ” ॥੧੩॥ਪਹੁੰਢੇ 
ਹੀ ਸ਼ੱਤ ਗਨ ਲਖੋਬਨਿ ਸੁਚੇਤ ਨਹਿ ਆਲਸ ਰਖੋ। ਡਾਰੇ ਰਹੈ' ਤੁਹੰਗਮ 
ਜ਼ੀਨ 1 ਸਕਲ ਤੁਵੈਗਨਿ ਤਾਰੀ ਕੀਨਿ? ॥੧੪॥ ਸੁਨਿ ਗਨ _ਤੁਰਕਨ 
ਕੌ ਆਗਵਨੂ । ਜਗਜੋ ਬੀਰ ਰਸ ਉਰ ਅਰਿਦਵਨੂ। ਬੂਝਜੋ ਤਬੈ ਜੋਧ ਕੇ 
ਸੈਗ । “ਇਹਾਂ ਕਰਹੁ ਤੁਮ ਕਿਸ ਬਿਧਿ ਜੰਗ?॥੧੫॥ ਅਪਨੇ ਹੋਹਿ ਅਲਪ 
ਭਟ ਨਾਲ ] | ਸ਼ੱਤ ਬ੍ਰੰਦ ਚਵਿ ਅਏ ਬਿਸਾਲ। ਕਠਨ ਦੁਰਗ ਮਹਿ ਹੋਇ 
ਪ੍ਰਵੇਸ਼ੁ । ਕੈ ਜੋਗਲੋਂ ਬਲ ਪਿਖਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ੁ ॥੧੬॥ ਕਿਧੌਂ ਮਰੂ ਥਲ ਹੈ ਇਤ 
ਕੋਇ।ਕਿਸ ਬਿਧਿ ਰਹਹੁ ਮਵਾਸੇ ਹੋਇ ?” । ਜੋਧ ਕਹਜੋ ਜੋ ਕਰ ਜੋਰਿ ਬਹੋਗ। 
“ਮਹਾਰਾਜ ! ਹੁਇ ਸੈਘਰ&ਰ॥ ੭ ॥ ਅਹੈ? ਦਿਲੋਸ਼ੁਰ ਕੀ ਬਹੁ ਸੈਨਾਂ । 
ਰਾਜ ਜਗਤ ਕੋ, ਗਿਨਤੀ ਹੈ ਨਾਂ । ਟਰਹੁ ਆਪ ਕਿਮ ਸਰਬਰ ਹੋਵਹੁ“। 
ਤੋ੫ ਜੈਬੂਰਨ ਕੌ ਗਨ ਜੋਵਹ ॥੧੮॥ ਜੈਗਲ ਬਿਖੈ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ਹੁ ਦੁਰ । ਤਾਲ 
ਬਿਲੋਕਹੁ ਜਹਿੰ ਜਲ ਰੂਰ । ਤਿਸਕੇ ਤੀਰ ਰਾਥੀਅਹਿ ਡੇਰਾ । ਭੇਜਹਿ 
ਲਸ਼ਕਰ ਸ਼ਾਹ ਘਨੇਰਾ ॥੧੯॥ ਖੋਜਿ ਖੋਜਿ ਕਰਿ ਇਤ ਉਤ ਥਾਨ। ਹਫਿ 
“ਜੋਧ ਰਾਇ ਜੀ ਸਾਰੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਸੰਮੇਤ ਪਾਸ ਬੈਠੇ ਸਨ । “ਜਿਵੇਂ ਸਨ ਛੇਤੀ ਅੰ ਨੂਉਤਕ 
ਰਹੇ ਹੋ (ਇਵੇਂ ਮੈਨਾ ਆਈ) ਜਾਣੋ । 5ਭਾਵ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁ ਹਰਿਗੋਵਿੰਦ ਜੀ ਦੇ ਰਿਦੇ ਵਿਚ । 
ਝਦਿਲੀਪਤ ।ਆਪ ਟਲ ਜਾਓ ਕਿਵੇ ਬਹੱਬਰ ਹੇ ਸਕੇਲ । 

₹' ਇਥੇ ਹੇਠ ਲਿਖੀਅੰ ਦੇ ਹੋਰ ਤੁਕਾਂ ਛਾਪੇ ਦੇ ਨੁਸਖਿਆਂ ਵਿਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ:- 
ਅਤਿ ਅਨੰਦ ਮਨ ਸਭਿ ਕੇ ਹੋਵਾ । ਨਰ ਨਾਰਿਨ ਬਾਲਿਕ ਸਭਿ ਖੋਵ। 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੁਰਜ । ( ੩੨੦੯) ਰਾਸਿ ? । ਅੰਸੂ ੩੮, 

ਜੈ ਹੈ ਹਇ ਕਰਿ ਵੈਰਾਨ । ਜੈਗਲ ਵਿਥੈ ਸੁ ਪ੍ਰਵਿਸ਼ੈ ਨਾਂਹੀ । ਜਲ ਕੇ ਬਲ 
ਭੇਵ ਨ ਭਿਨ ਪਾਹੀ' ॥ ੨੦ ॥ ਲਵਪਾਰਿ ਕੈ ਦਿੱਲੀ ਚੱਿ ਜਾਇ । ਬਹੁਰ 
ਪ੍ਵੇਸ਼ਹੁਨ ਇਸ ਬਲ ਆਇ । ਬਿਬਿਧ ਬਿਲਾਸ ਕਰਹੁ ਹਰਖਾਵਹ ।#ਸਖ 
ਸੈਗਤ ਕੋ ੧੪ ਉਪਜਾਵਹ ॥ ੨੧ ॥ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੋ ਮੜਿ ਹੈ ਏਕ । 
ਬਿਨ ਬਿਖਾਂਦ”, ਹੇ ਜਲਧਿ ਬਿਬੇਕ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਸੁਮਤਿ ਨਿਧਾਨ। 
ਸੁਨਭਿ ਜੋਧ ਝੈ ਕੀਨਿ ਬਖਾਨਿ ॥ ੨੨॥ “ਇਹ-ਮਤਿ ਨਹੀਂ ਪਸੈਦ 
ਹਮਾਰੇਹੋਹਿ ਨ ਜੈਗ;ਨ ਸ਼ੱਤ ਮਾਂਗੇ ਸ਼ਾਹੁ ਸਹਿਤ ਗਨ ਤੁਰਕ ਬਖਾਨ । 
-ਲਰਹਿ ਨ ਅਬਿ ਉਰ ਮਹਿੰ" ਡਰ ਮਾਨੈ--॥੨੩॥੫ਲਤਣਾਂ ਲੋਨਿ ਤੁਰੈਗਮ 
ਕੇਰਾਂ । ਤੋਂ ਰਣ ਚਹੀਅਤਿ ਕਰਨ ਬਡੇਰਾ।ਸ਼ਸਤੁ੍ ਤੁਹੌਗਮ ਸੈਨਾ ਰਾਖਨ। 
ਹੋੜਿ ਸਫਲ ਸੈਘਰ ਕੇ ਕਾਂਖਨ” ॥ ੨੪ ॥ ਤੁਰਕਨਿ ਸਾਬ ਲਰਨ ਗਨ 
ਘਨੇ । ਮਰੇ ਦੇਵ ਪੁਰਿ ਬਾਸਾ ਬਨੇ । ਅਨਿਕ ਪ੍ਰਕਾਰਨਿ ਕੇ ਸੁਖ ਪਾਇ। 
ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਕਸ਼ਟ ਮਿਟਾਇ ॥ ੨੫ ॥ ਜੀਵਤਿ ਜਸੁ ਬੀਵਤਿ ਜਗ 
ਮਾਂਹੀ । ਸੁਖ ਭੋਗਤਿ ਹੁਇ ਬਿਘਨ ਬਿਨਾ ਹੀ । ਲੌਕ ਜਿ ਦੋਨਹੁੰ ਹਲਤਿ 
ਪਲੀਤੇ । ̀ ਸੁਭਫਨਿ ਕੀ ਕੁਜ ਸੋਂ ਲਟਕੰਤੇ ॥੨੬॥ ਹਮ ਛੱੜ੍ਰੀ ਕਿਮ ਛੋਰਹਿੰ 
ਰਨ ਕੋ। ਅਬਹਿ ਮਨੋਰਥ ਹੋਯਸਿ ਮਨ ਕੋ । ਦੇਖਹੁ ਜਬਹਿ ਪੜਹਿ 
ਸੈਗੀਾਮੂ । ਸ਼ੱਤ ਪਠਾਵੋਂ ਜਮ ਕੇ ਧਾਮੂ ॥ ੨੭ ॥ ਭਯੋ ਯੁੱਧ ਜੁਗ ਸਮੈ” 
ਹਮਾਂਰ।ਅਬਿ_ ਬਿਸਾਲ ਹੀ ਪਰਹਿ ਅਖਾਰਾ।ਸ਼ਸਤੁ ਸਮੇਤ ਬੜੇ ਰੋ ਉਮਰਾਵ। 
ਮਾਰਹਿ ਪੁਨ ਦਫਨਹਿੰ ਰਣ ਥਾਵ ॥੨੮॥ ਉਪਰ ਬੈਠਕ ਬਨਹਿ ਹਮਾਰੀ। 
ਬੈਠਹਿੰ ਬੋਲਹਿ ਸਾਥ ਤੁਮਾਂਰੀ । ਲਰਿਬੇ ਹੇਤੁ ਬਤਾਵਹੁ ਥਾਨ । 

ਜਹਾਂ ਪਰਹਿ ਤੁਰਕਨ ਘਮਸਾਨ ॥ ੨੯ ॥ ਰਣ ਤਜਿਬੋ ਮੁਹਿ ਨਹਿ ਮਨੁ 
ਭਾਵੈ। ਅਹੈ ਉਚਿਤ ਲਰਿਬੇ ਜਸੂ ਪਾਵੈਂ।ਜੋਧਰਾਇ ਲਖਿ ਸਤਿਗੁਰ ਆਸ਼ੈ। 
ਹਰਖਤਿ ਮੁਖ ਤੇ ਬਾਂਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੇ ॥ ੩੦ ॥ “ਪੈਨ ਗੁਰੂ ਸਭਿ ਕੁਛ ਤੁਮ 

ਹਾਂਬ । ਚਹਹੁ ਸੁ ਕਰਹੁ ਬਾਂਕ ਕੇ ਸਾਥ । ਲਰਿਬੇ ਤੇ ਕਿਉ ਹੋਇ ਨ 

ਸੱਕਈ(ਮਮਰਹਿੱਸ਼ੱਤ੍ ਰਿਸ ਕਰਿ ਜੋ ਤੱਕਈ॥੩੧॥ਇਹਾਂ ਲਰਨ ਕੌ ਘਾਤ 
ਸੁਨੀਜੈ । ਭਰਯੋ ਤਾਲੋਂ ਜਲ ਜਹਾਂ ਲਖੀਜੈ । ਚਹੁ ਦਿਸ਼ਿ ਮਹਿੰ ਉਜਾਂਰ 

“ਜਲ ਦੇ ਬਾਂ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀ ਹੈ। ਬਿਲ ਬਗੜੇ ਤੋਂ ਇਕ ਮਤਾ ਇਹ ਹੈ । ਜੁਧ ਦੇ 
ਢਾਹਿਆਂ। ਬਦ ਵਾਰੀ (ਅਰੇ) ਹੇ ਚੁਕਾ ਹੈ। ਪੱਕਉਂ ਨਾ ਹੇ ਸਕੇਗਾ । ਕਾਂਪਾ:-ਬਿਰਾਜਹੁ । 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੁਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੩੨੧੦) ਰਾਸਿ ੭ । ਅੱਸੂ ੩੮, 

ਹੁਇ ਭਾਰੀ । ਖੋਜਯੋ ਪਾਇ ਨਹੀਂ' ਕਿਤ ਬਾਰੀ॥ ੩੨॥ ਸੋ ਸਹਵਰ ਘੇਰਹੁ 
ਚਹੁ ਓਰ । ਪਾਇ ਨ ਹਲਹਿ ਪਹੇ ਬਡ ਜੋਰਿ । ਕਿਤਿਕ ਕਾਲ ਜੰਬਿ ਜੁੱਧ 
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੇ । ਰਿਪੁ ਗਨ ਕੋ ਬਹੁ ਲਾਗਹਿ ਪਜਾਸੇ ॥ ੩੩ ॥ ਕੇਤਿਕ ਮਰਹਿਂ 
'ਸ਼ਸਤ੍ ਕੇ ਮਾਰੇ । ਕਿਤਿਕ ਚਹਤਿ ਜਲ ਕੋ ਤਿਸ ਬਾਹੇ।ਖੋਜਨੋ ਪਾਇ ਨਹੀ' 
ਜਿਸ ਕਾਲਾ। ਤਬਿ ਭਾਜਹਿਂ ਧਰਿ ਤਾਸ ਬਿਸਾਲਾ ॥ ੩੪॥ ਬਹੁਰ ਨ 
ਜਾਨਿ ਦੇਹਿ ਸੁਖ ਸੇਤੀ।ਕਟ|ਹ ਖੜਗ ਸੋਂ ਜਹੋ' ਪਕਿ ਖੇੜੀਲੂਟ ਲੋਹਿੰਗੇ 
ਸ਼ਸਤਰ ਤੁਰੈਗ । ਰਾਖਿ ਮਾਰਿ ਸ਼ੱਤ ਗਨ ਜੰਗ? ॥ ੩੫॥ ਕਹੇ ਬਚਨ 
'ਉਡਸਾਹਿ ਸਮੇਤ।ਸੁਨਿ ਪ੍ਰਸੈਨ ਗੇ ਕ੍ਰਿਟਾ ਨਿਕੇਤ/ਸੁਨਹੁ ਜੋਧ!ਐਸੋ ਅਬਿ 
ਬਾਨੋ । ਕਰਹੁ ਬਤਾਵਨ ਤੂੰ ਸਭਿ ਜਾਨੇ ॥ ੩੬॥ ਗਾਹਨੋ ਜੈਗਲ ਦੇਸ਼ 
ਘਨੌਰਾ। ਬਿਖਮ ਸਗਮ ਬਲ ਤੈਂ ਸਭਿ ਹੇਰਾ” । ਜੋਧਰਾਇ ਮਨ ਮੈਂ ਕਰਿ 
ਗਿਨਤੀ । ਸਭਿ ਥਲ ਕੀ ਲਖਿ;ਭਾਖੜਿ ਬਿਨਤੀ॥ ੩੭ ॥ “ਸੁਨ ਪੁੰਕੂ! 
ਮੈਂ ਜਾਨਜੋ ਥਾਨ । ਜਹਾਂ ਕਰਹੁ ਤੁਮ ਜੋਗ ਸਹਾਨ । ਹਤਹਿੰ ਤੁਰਕ ਅਰੁ 
ਰਹਹਿ ਸੁਖਾਰੇ । ਭਾਜਹਿ ਰਿਪ ਕਰਿ ਪਾਨਨਿ ਪਯਾਰੇ ॥੩੮॥ ਪੰਚ ਰੁ ਚਾਰ 
ਕੋਸ ਇਸ ਥਲ ਤੇ । ਭਰਜੋ ਸਰੋਵਰ ਸੁੰਦਰ ਜਲ ਤੇ । ਤਿਸ ਕੇ ਗਿਰਦ 
ਕਰਹ ਚਲਿ ਤੇਰਾ । ਹਮ ਤੇ ਦੱਖਨ ਦਿਸ਼ਿ ਮਹਿ ਹੇਰਾ॥ ੩੯॥ ਚਾਂਰਕਿ 
ਪੰਚ ਕੋਸ ਇਕ ਗ੍ਰਾਮ । ਜਿਹ ਕੌ ਕਹੈ' ਨਿਥਾਣਾ ਨਾਮ । ਹਮ ਨਹਿ 
ਤਜਾਂਗਹਿੰ ਗੇ ਜਲ ਸੋਇ। ਸ਼ੱਤ੍ਰ ਪਲਾਇ ਤ੍ਰਿਖਾਤੁਰ ਹੋਇ'॥੪੦॥ਸੁਨਤਿ 
ਜੋਧ ਤੇ ਸਭਿਗੁਰ ਮਾਨੀ ।£ਦਿਹ੍ੋ ਤੈ ਆਛੀ ਬਾਤ ਬਖਾਨੀ । ਅਬਿ ਤੋਂ ਪਰੀ 
ਸੈਝ ਲਖਿ ਲੀਜੈ ।ਪ੍ਰਾਤਿ ਹੋਇਪ ਪ੍ਰਸਥਾਨੋ ਕੀਜੈ ॥੪੧॥ ਆਵਹਿ ਸ਼ਾਹੁ ਕਿ 
ਲਸ਼ਕਰ ਭਾਰੋ।ਹੱਥਜਾਰਨ ਕੌ ਪਕਰਿ ਸਘਾਰੋ॥ਮਸਲਤ ਜਬਿ ਨੀਕੇ ਕਰਿ 
ਲੀਨਿ । ਬਹੁ ਬਾਰੂਦ ਅਨਾਵਨਿ ਕੀਨਿ"॥ ੪੨॥ ਮਣ ਹਜ਼ਾਰ ਸਿੱਕਾ 
ਮੰਗਵਾਯੋ । ਬ੍ਰਿੰਦ ਸੁਨਾਰਨਿ ਤੇ ਢਲਿਵਾਯੋ । ਦੀਨੀ ਸਭਟਨਿ ਕੋ ਮਨ 
ਭਾਵਤਿ।ਡਾਰਤਿ ਗੋਰੀ ਤੁਪਕ ਚਲਾਵਤਿ ॥੪੩॥ਜਿਸ ਢਿਗ ਧਨੁਖ;ਤੀਰ 
ਕੌ ਛੋਰਤਿ । ਨਿਜ ਵਿੱਦਕਾ ਕਰਿ ਅਰਿ ਉਰ ਫੋਰਤਿ । ਤਿਨ ਕੋ ਤਰਕਸ਼” 
ਬਖ਼ਸ਼ਨ ਕਹਗੇਤੀਛਨ ਭਾਂਛਨ ਸਰ ਗਨ ਭਰੇ॥੪੪॥ਕੋਤਿਕ ਕੌ ਤੋਮਰ ਖਰ 
ਦਏ। ਸਰਥ ਲੋਹ”ਕੀ ਸ਼ਕਤ ਹੈ"ਲਏ।ਸੈਵ;ਸਰੋਹੀ,ਤੇਗ਼ੇ ਚੋਰੇ।ਖੰੜੇ;ਖੜਗ 
ਦੁਧਾਰੇ ਗੌ ਗੌਰੇ“ ॥੪੫॥ ਹੁਤੇ ਤਬੇਲੇ ਖਰੇ ਤੁਰੇਗਬਖ਼ਸ਼ਿ ਦਿਏ ਤਿਸ ਛਿਨ 

ਵਾ! ਕੀਤ । ”ਠੋਥੇ । ਦਫੌਲਾਦ । “ਬਰਛੀ । “ਭਾਹੇ। 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਲਜ। (੩੨੧੧) ਰਾਸਿ ੭ । ਅੰਸੂ ੩੮. 
ਹਿਤ ਜੈਗ। ਕਰਾਬੀਨ” ਬਹੁ ਤੁਪਕ ਤਮਾਂਚੇ ਜਿਸ ਕੈ ਲਗਤਿ ਨ ਸ਼ੱਤ 
ਬਾਚੇ ॥ ੪੬॥ ਕੋਸ਼ ਬਿਖੈ ਤੇ ਸਭਿ ਮੰਗਵਾਏ । ਬਖ਼ਸ਼ ਦਏ ਸੁਭਣੀਣ 
ਸਮੁਦਾਏ । ਲੇ ਰਜ਼ਇ ਘਰ ਜੋਧ ਸਿਧਾਰਾ । ਤਿਨ ਭੀ ਤਯਾਰ ੨ਰਮੋ ਦਲ 
ਸਾਰਾ ॥ ੬੭ ॥ ਕੇਤਿਕ ਚਾਕਰ; ਕੇੜਿਕ ਭਾਈ । ਸਰਬ ਬਟੋਰਿ ਕਰੇ 
ਸਮੁਦਾਈ।ਸੁਭਟ ਹਜ਼ਾਰ ਏਕ ਤਿਹ ਸੈਰ/ਤਨ ਭੀ ਬਖ਼ਸ਼ੇ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਤੁਰੋਗ 
॥੪੮॥ ਸਾਂਵਧਾਂਨ ਲਰਿਬੇ ਹਿਤ ਕਰੇ । ਗੋਰੀ ਬਹੁ ਬਰੁਦ ਲੀ ਭਰੇ । ਸਰਬ 
ਜਾਮਨੀ ਮਹਿ ਕਰਿ ਤਯਾਰੀ। ਭਈ ਸੁਚੇਤ ਬਾਹਿਨੀ ਸ਼ਾਰੀ ॥ ੪੯॥ 
ਇਤਿ ਸ਼੍ਰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਦ੍ਰਿਖੇ ਸਪਤਮ ਰਾਸ, 'ਜੇਗ ਤੜਾਂਤੀ` ਪ੍ਰਮੀਗ ਭਰਨਨੇ ਨਾਮ ਅਸ਼ਟ ਤ੍ਰਿੰਸਡੀ ਅੰਸ ॥ ੩੮ ॥ 

ਤਦ, (ਕਾਂਗੜ ਪੁਰੇ ਛੂਚ]। 
ਦੋਹਰਾ ॥ ਸੁਨਿਆਰੇ ਆਦਿਕ ਸਕਲ ਨਿਸ ਮਹਿੰ ਕਰੀ ਸੁ ਕਾਰ। ਖਾਨ 
ਪਾਨ ਕਰਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੌਢੇ ਨਿੰਦਾਧਾਰਿ ॥ ੧ ॥ ਰੈਂਬਈ ॥ ਜਾਂਮ ਜਾਮਨੀ 
ਸਤਿਗੁਰ ਜਾਂਗੇ । ਸੰਚ ਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਿ ਅਨੁਰਾਂਗੇ । ਕਹਿ ਕਰਿ ਦੰਦਭਿ ਕੌ 
ਬਜਵਾਯੋ । ਮਹਾਂ ਧੁਨੀ ਜਨੁ ਘਨ” ਗਰਜਾਯੋ ॥ ੨ ॥ ਸੁਨਤਿ ਜੋਧ ਪੁਰਿ 
ਮਹਿ ਤਬਿ ਜਾਗਾ । ਸੌਚ ਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਕਹੁ ਲਾਗਾ। ਦੋਨਹੁੰ ਧੁਜਨੀ" ਕੇ 
ਭੁਟ ਭਾਰੇ । ਜਾਗ੍ਰਤਿ ਕੀਨਿ ਸੁਦੇਤਾ' ਸਾਰੇ ॥ ੩॥ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਬਸਤ ਪਹਿਰੇ 
ਨਿਜ ਅੰਗਾ।ਡਾਰੇ ਸੁੰਦਰ ਜ਼ੀਨ ਤੁਰੈਗ। ਸੁਭਟ ਸਕਲ ਉਤਸਾਹੁ ਸਮੇਤ। 
ਚਾਹਤਿ ਬਿਜੋ ਕਰਯੋ ਰਣ ਖੇਤ ॥ ੪ ॥ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਚੈਦ ਅਨੰਦੇ । 
ਹਿਤ ਰਣ ਕੇ ਉਤਸਾਹਿ ਬਿਲੰਦੇ । ਬਸਤ ਨਵੀਨ ਸਰਬ ਹੀ ਪਾਏ। 
ਦੀਰਘ ਜਾਮਾ ਗਰਹਿ ਸੁਹਾਏ ॥੫॥ਸੁੰਦਰਸੇਤ ਬਡੀ ਦਸਤਾਗਜ਼ਰੀਦਾਰ 
ਜੁਗ ਛੋਰ£ ਉਦਾਰ । ਪੇਚ ਅਨੂਠੇ” ਕਰਿ ਕਰਿ ਲਾਏ । ਉਪਰ ਬਾਂਧੀ 
ਜਿਗਾ ਸੁਹਾਏ ॥ ੬॥ ਜਰੇ ਜਵਾਹਰ ਜਾਗਤਿ ਜੋਤਿ । ਦੀਪਤਿਂ ਦਿਪਤਿ ਸੁ 
ਦੀਪਤਿ ਹੋਤਿ।ਤੀਖਨ ਖੰਡਾ ਖਰੋ ਦੁਧਾਰ॥ਲੇਕਰ ਬਿਖੇ ਗਰੇ ਮਹਿੰ ਡਾਰਾ॥ 
੭॥ ਤਰਕਸ਼ ਖਰ ਖਪਰੇ ਭਰਿਵਾਯੋ । ਉਪਰ ਹੀਰਨ ਤੇ ਦਿਪਤਾਯੋ । ਗੁਰ 
ਮਹਿ ਡਾਰਿ ਸੁ ਬਾਂਧਜੋ ਕਟਸੋਂ । ਕਸਿ ਕਟਿ ਬਹੁ ਸੂਖਮ ਦਿਢ ਪਟ ਸੋਂ॥ 
੮॥ ਜਮਧਰ ਤਿਸ ਮਹਿ ਕਰੀ ਸਜਾਵਨ । ਧਨੁਖ ਕਠੇਰ ਲੀਨਿ ਮਨ 
ਭਾਵਨ।ਭਏ ਅਰੂਢਨਿ ਕੋ ਜਥਿ ਤਯਾਰੀ।ਜੋਧ ਪਠ੧ ਨਰ ਬਿਨੌ ਉਚਾਰੀ॥ 
“ਛੋਟੀ ਬੈਦੂਕ [ਲਰਾਂਸਸੀ, ਪਿਰ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪੜਤੋਲ । <ਬੇਂਦਲ । “ਸੇਲਾ । “ਸੌਲ 
ਸ਼ਨਾਨ । €ਦੇਵੇੰ ਪੈਂਲੇ , “ਅਚਰਜ। "ਦੀਵੇ ( ਜਿਵੇ”) ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਦੇ ਹਨ ( ਤਿਵੇਂ ) ਸੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਦੇ 
ਹਨ । ੯ਲੌਕ ਕਸਿਆ । 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ । 656 ( ੩੨੧੨) ਰਾਸਿ ੭। 
੯ ਪ੍ਰਭੁ ਜੀ[ਮੋਕਹੁ ਲੋ ਕਰਿ ਸੌਗ। ਆਪ ਅਰੋਹੋਂ ਤੇਜ ਨੀ 
ਬਸਤ ਬੈਸੇ ਗੁਰ ਪਹਿਰੇ। ਜੋਧ ਪ੍ਰਭੀਖਤਿ ਹੈਂ ਕੁਛ ਠਹਿਰੇ ॥੧੦॥ ਸਿਖ 
ਕੀ ਤਨੁਜਾ ਸੁਨੋ ਪ੍ਰਸੰਗ । “ਤੁਰਕਨ ਸੋਗ ਪਰਹਿ ਗੁਰ ਜੰਗ? । ਜੋਧ 
ਆਪਨੋਂ ਪਤਿ ਸਮੁਝਾਲੋ । “ਭਲੀ ਕਰੀ ਤੁਮ; ਮਮ ਮਨ ਭਾਯੋ॥₹੧॥ਸਰਬ 
ਕਲਾ ਸਮਰਥ ਗੁਰ ਪੂਰਾਂ । ਕਰਮ ਕਰਤਿ ਮਾਨਵ ਸਮ ਰੂਰਾਂ । ਕਬਹੁ ਨ 
ਹੁਜਹਿ ਇਨ ਪ੍ਰਤਿਕੂਲ । ਹਾਬ ਜੋਰਿ ਰਹੀਅਹਿ ਅਨਕ੍ਲ ॥ ੧੨॥ ਨਹਿ 
ਸੈਗਾਮ ਬਿਖੈ ਡਰ ਕੌਈ । ਲਸ਼ਕਰ ਤੁਰਕ ਜਿ ਦਸ ਗੁਨ ਹੋਈ । ਨਰ 
ਬਪੁਰੇ ਇਹ ਕਹਾਂਅਗਾਰੀ।ਸੁਰਪਾਤਿ ਲਰਹਿ ਜਿ ਲੇ ਸੁਰ ਝਾਰੀ'॥੧੩॥ਸ਼੍ਰੀ 
ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਸਭਿਨਿ ਪਲਾਵਹਿਂ । ਸ਼ੱਤ ਹਤਹਿਂ ਜੀਤ ਕੋ ਪਾਵਹਿੰ। ਨਹੀਂ 
ਸ਼ਾਹੁ ਤੇ ਕੀਜਹਿ ਤ੍ਰਾਸ । ਗੁਰ ਸਹਾਇ? ਤੋਂ ਸਦਾ ਬਿਲਾਸ” ॥ ੧੪॥ 
ਸਨਮੁਖ ਹਤਹੁ ਸ਼ੱਤ ਰਣ ਬਿਖੈਹੁਇ ਪ੍ਰਸੈਨ ਜਿਸ ਤੇ ਗੁਰੁ ਪਿਖੈਂ ।ਨਿਜ 
ਕਲ ਓਰ ਨਿਹਾਗੰਨੋਂ ਕਰੀਅਹਿ। ਸੁਜਸੁ ਜਗਤ ਜ਼ਾਹਰ ਬਿਸਤਰੀਅਹਿ? 
॥੧੫॥ ਨਿਜ ਤ੍ਰਿਯ ਤੇ ਸੁਨਿ ਜੋਧ ਉਚਾਰੀ । “ਮਮ ਉਣ ਉਪਜੀ ਸ਼ਰਧ 
ਭਾਰੀ । ਗੁਰ ਕੌ ਸੰਗ ਨ ਤਜੋਂ ਕਦਾਈ' । ਇਨ ਪਦ ਤਰਾਂ ਦਿਉਂ' ਪ੍ਰਾਨ 
ਗਵਾਈ ॥੧੬॥ ਦੋਨਹੁਂ ਲੋਕ ਭਲਾ ਜੋ ਕਰਿਹੀ” । ਮੂਰਖ ਇਨ ਕੀ ਸ਼ਰਨ 
ਪ੍ਰਹਰਿਹੀਂ । ਜਜੋਂ ਜਯੋਂ ਰਣ ਮਹਿ ਆਇਸੁ ਦੈ ਹੈਂ । ਜਹਾਂ ਪਠਹਿੰ, ਜਿਹ 
ਸੋਗ ਲਰੈ ਹੈਂ ॥੧੭॥ ਤਹਿ ਘਾਲੌਂ' ਘਮਸਾਂਨ ਘਨੋਰਾ । ਸੁਨੀਅਹਿ ਇਿਹਾਂ 
ਜਥਾ ਬਲ ਮੇਰਾ! । ਇਮ ਦੌਪਤਿ ਕਹਿ ਆਪਸ ਮਾਂਹੀ । ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਬਸਤ੍ਰ 
ਪਹਿਰੇ ਭਨ ਤਾਂਹੀ॥੧੮॥ ਚਢਿ ਤੁਰੇਗ ਪਰ ਤਬਿ ਚਲਿ ਆਯੋਗੁਰ ਪਗ 
ਪੰਕਜ ਸੀਸ ਨਿਵਾਯੋਭ੍ਰਾਤ ਸਲੇਮ ਸ਼ਾਹ ਕੋ ਆਨਾ । ਦੋਨਹੁੰ ਜੋਧਾ ਬਲੀ 
ਮਹਾਨਾ ॥ ੧੯॥ ਸਾਦਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸ ਬਿਠਾਏ । ਦੇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਸੈਨ 
ਸੈਗ ਲਯਾਏ । ਜੋਧ ਰਾਇ ਕਹਿ “ਸੁਨਿ ਗੁਰ ਪੂਰੇ।ਅਥਿ ਅਰੂਢਿਬੋ ਬਨਹਿੰ 
ਜ਼ਰੂਰੇ” ॥੨੦॥ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਗੋਵਿੰਦ ਗਿਰ ਉਚਾਰੀ। “ਹਮ ਬੈਠੇ ਬਨਿ ਕਰਿ 
ਅਬਿ ਤਕਾਰੀ।ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਰ ਦਿਵਸ ਕੇ ਡੇਰਾ। ਗਮਨਹਿ, ਕਰਹਿ ਤਾਲ 
ਜਲ ਘੇਰਾ? ॥ ੨੧ ॥ ਨਾਮ “ਜਾਨ ਭਾਈ? ਹਯ ਮੇਲਾ“ । ਧਰਿ ਦੁਸਰ ਕੋ 
ਨਾਮ “ਸੁਹੇਲਜਥਰ ਜਵਾਹਰ ਜ਼ੀਨ ਜਰਾਊ।ਦਨਹੇ ਪਰ ਸ਼ੋਭਤਿ ਦਤਿ 
੧ਸਨੇ ਦੇਵਤੇ ਲੈਕੇ ਜੋ ਇੰਦ ਬੀ ਲੜੇ । ਜੇ ਸਦਾ ਅਨੰਦ ਹੈ । ਤਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਹੇਠ । 
$ਦੇਗ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ (ਜੋ ਗੁਦੂ ਸਾਹਿਬ) ਕੁਲਾ ਕਰਏ ਹਨ । “( ਇਕ ) ਘੋੜੇ ਦਾ ਨਾਸ 'ਜਗਲ 
ਭਈ? ਰਥਿਜ ਸੀ । 



ਸਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੩੨੧੩) ਰਾਸਿ ੭ । ਅੰਜ੩੯, 
ਦਾਉ" ॥੨੨ ॥ ਕਹਯੋ “ਜਾਨ ਭਾਈ” ਵਾਯੋ । ਸ਼੍ਰਮਤਿ ਸੁਹੇਲਾ 
ਨ ਅਨਾਯੋ” । “ਕੋਤਲ ਚਲਹਿ ਸੈਗ ਡੁਰਿਆਯੋ”। ਸੁਨਿ ਗੁਰ ਹੁਕਮ 
ਤੁਰਤ ਲੋ ਆਜੋ ॥ ੨੩ ॥ ਜੋਧਾਰਾਇ ਕੌ ਕਰ ਗੁਰ ਗਹਤੋ । ਆਗੇ ਹੋਇ 
ਤੁਰੈਗਮ ਲਹਜੋ । ਕਰਹਿ ਸਰਾਹਿਨ ਤਬਿ ਆਰੋਹੇ । ਮਨਹੁ ਬਿਸ਼ਨੂ ਖਗ- 
ਪੜਿ” ਪਰ ਸੋਹੇ॥੨੪॥ਕਹਜੋ,ਰਾਇ ਤਬਿ ਨਿਜ ਹਯ ਚਵਗੇਉਰ ਉਤਸਾਹੁ 
ਸਭਿਨਿ ਕੇ ਬਢਯੋ । ਪਰੀ ਚੋਬ ਥੌੱਸਾ ਧੁੰਕਾਰਾ । ਸੁਨਤਿ ਅਰੂਢਜੋ ਤਥਿ 
ਦਲ ਸਾਰਾ ॥ ੨੫॥ ਤੀਨ ਹਜ਼ਾਰ ਚਮੂੰ ਗੁਰ ਕੇਰੀ । ਕਾਂਗੜ ਪਤਿ 
ਹਜ਼ਾਰ ਤਿਸ ਬੇਰੀ।ਚਤਰ ਸਹੌਸ੍੍ ਸੈਗ ਚਢਿ ਚਾਲੀ । ਲਰਿਬੇ ਹਿਤ ਚਿਤ 
ਢੋਂਪ ਬਿਸਾਲੀ ॥ ੨੬॥ ਮਾਰਗ ਗਮੱਨੇ ਗੁਰੂ ਅਗਾਰੀ । ਜੋਧ ਬਰਾਬਰ 
ਕਰਜੋ ਹਕਾਰੀ । ਚਲੇ ਸਰਾਹਤਿ ਚਪਲ ਤੁਰੈਗ।ਅਰੁ ਲਯਾਵਨ ਕੋ ਕਹਤਿ 
ਪ੍ਰਸੰਗ ॥ ੨੭ ॥ ਬਿਖਮ ਸਬਾਨ ਸ਼ਾਹੁ ਕੇ ਭੀਰ। ਰਹਹਿ ਸੁਭਾਝਿਕ ਬਹੁ ੍ 
ਭਟ ਭੀਰ।ਬਲ ਬੁਧਿ ਤੇ ਬਡ ਕਰੀ ਦਲੋਰੀ ।ਬਨਯੋ ਘਸੇਰਾਂ ਸੇਵ ਘਨੋਰੀ 
॥੨੮॥ ਹਯ ਗੁਨ ਬਡੇ ਸ਼ਾਹੁ ਕੋ ਪਾਰੇ । ਪ੍ਰਥਮ ਕਰੇ ਸੇਵਕ ਮਤਿਵਾਰੇ'। 
ਆਨਯੋ ਘੋਰਾ ਪ੍ਰਥਮ ਕੁਦਾਇ । ਸਭਿ ਕੋ ਬਦਨ ਕਲੈਕ ਲਗਾਇ 
॥ ੨੯॥ ਜੋਧਰਾਇ ਤੁਮ ਕਰਹੁ ਬਿਚਾਰਾਂ । ਜਯੋਂ ਜਜੋ' ਪੂਰਬ ਤੁਰੰਗ 
ਨਿਕਾਰਾ । ਗਯੋ ਬਹੁਰ ਇਹੁ _ਲਯਾਇ ਸੁਹੇਲਾ । ਪਹੁੱਚਨਿ ਭੀ ਵਿਗ 
ਹੁਤੋ ਦੁਹੇਲ ॥ ੩੦ ॥ ਬੋਸ ਬਨਾਯੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ । ਨਹਿ ਪਰਖਨ ਤੇ 
ਇਹੁ ਬਿਧਿ ਠਾਨੀ।ਖੋਜੀ ਬਨਿ ਕੀਨੇ ਸੈਬਾਦਿ । ਸਭਿ ਕੇ ਸੰਗ” ਸ਼ਾਹੁ ਤੇ 
ਆਦਿ ॥ ੩੧॥ ਕਹਯੋ ਰਜਤਪਣ ਲਾਖਹੁੰ ਦੈਨਿ।ਹਮਰੇ ਹਿਤ ਕਰਿ ਚਹੇ 
ਨ ਲੋਨਿ । ਕੂਰ ਪਦਾਰਥ ਸਗਰੇ ਜਾਨੇ । ਸਿੱਖੀ ਰਖੀ ਸਾਚ ਕੋ ਮਾਨੋ“ ॥ 
੩੨॥ਤਹਿੰ ਦੇਖਹੁ ਬੁਧਿ ਬਲ ਇਸ ਕੇਰਾ।ਤਿਨ ਤੇ ਜ਼ੀਨ ਪਵਾਯਹੁ ਵੇਤਾ। 
ਕੁਲਵ ਲਗਾਇ ਕੈਦ ਸਭਿ ਕਰੇ । ਹਯ ਲਜਾਯਹੁ ਮੂਰਖ ਸਭਿ ਛਰੇ 
॥੩੩॥ ਇਸ ਬਿਧਿ ਕੀ ਬੁਧਿ ਬਿਧੀਏ ਮਾਂਹਿ। ਅਪਰ ਕਿਸੀ ਕੇ ਲਖੀਯਤਿ 
ਨਾਂਹਿ”। ਸੁਨਤਿ ਜੋਧ ਕਹਿ “ਕ੍ਰਿਪਾ ਤੁਮਾਰੀ । ਸਮਤਿਵੈਤ ਮਹਿ ਉੱਤਮ 
"ਸੋਗ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ (ਕਾਠੀਆਂ) । ਦਨਗੌਂ' ਮੌਗਵਾਇਆ। “ਵਾਗ ਫੜ ਕੇ ਨਾਲ ਖਾਲੀ 
ਭਰਿਆ ਚੇਲੇ [ਫਾ:; ਕੋਤਲ=ਸਜਾਵਟ ਲਈ ਖਾਲੀ ਚਲਦ। ਘੋੜਾ । ਤੁਰਕੀ ਵਿਚ ਕੋਤਲ= 
ਖਾਸ ਸਵਾਰੀ ਦੇ ਘੌੜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵਿਚ ਕੌਤਲ ਨਾਮ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਹੈ । ਜਿਸ 
ਘੋੜੇ ਦੀ ਧੌਣ ਕਬੂਤਰ ਵਰਗੀ ਹੋਵੇ] । <ਗ੍ਹੁੜ । “ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਚ ਮਸਤ #ਸਿਖੀ ਨੂੰ ਸੇਂਚੀ ਮੰਨਕੇ 
ਸ਼ਯ਼ੀ ਕੋਥਿਆ । #੫੧੪=ਤੇ ਅੱਰ । 



ਸ਼ੀ ਗੁਜ਼ ਪਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੩੨੧੪) ਰਾਸਿ 7। ਅਸੂ ੩੯. 

ਭਾਰੀ॥੩੪॥ਭਯੋ ਨ ਹ੍ਰੈਹੈ ਕਬਿ ਅਸ ਦੌਭਾ।ਦੇਖਤਿ ਸੁਨਤੇ ਹੌਤਿ ਅਚੇਭਾਂ। 
ਇੱਤਯਾਦਿਕ ਗਮਨਤਿ ਕਰਿ ਬਾਂਤੀ । ਨਿਸ ਬਿਤੀਤ ਪ੍ਰਗਟੀ ਪੁਨ 

ਪ੍ਰਾਤੀ ॥੩੫॥ ਤੇਜ ਜਾਨਭਾਈ ਕਰਿ ਛੇਰਾ"। ਗਿਨ ਗਿਨ ਚਰਨ ਧਰਹਿ 

ਤਿਸ ਬੇਰ।ਲਘ ਛਾਲਨਿ ਤੇ ਸੋਹਤਿ ਬਾਜੀ”,ਜਨੁ ਉੱਤਮ ਨਟ ਕੀਨਸਿ 

ਬਾਜ਼ੀ ॥ ੩੬॥ ਸੁੰਮ ਆਗਲੇ ਛੁਵਤਿ ਸੁ ਛਾਤੀ” । ਕਰਤਿ ਕੁੰਡਲੀ 

ਜੁਗ ਇਕ ਭਾਂਤੀ“ । ਛਿਤ ਛੁਹਾਇ ਪਾਛਲ ਪਗ ਜਾਨੁ“ । ਉਠਿ ਉਠਿ 

ਪਰਤਿ ਸ਼ੁਭਤਿ ਬਲਵਾਨੂ ॥੩੭॥ ਚਪਲਤਿ ਚਲਤਿ; ਕਹਾਂ ਮ੍ਰਿਗਛੋਨਾ” । 

ਧਾਇ ਪਿਛਾਂਰੀ ਡਾਰਤਿ ਪੌਨਾ'। ਇਕ ਦੁਇ ਛਾਰ ਕਰਾਇ ਬਡੇਰੀ । 

ਧੀਰ ਦੇਤਿ ਰੋਕਜੋ ਡਿਸ ਬੇਰੀ ॥ ੩੮ ॥ ਚੈਚਲਿ ਚਲਤਿ ਚਾਲ ਚਤੁ- 

ਰਾਈ। ਚਾਂਰ ਬਿਲੋਚਨ ਚਤੁਰ ਨਚਾਂਈ'। ਚਿਤਵਤਿ ਚਾਹਿ ਚਕਭਿ 

ਚਿਤ ਸਾਰੇ'। ਹਰਖਤਿ ਕਹਿ “ਬਿਧਿ"'ਆਪ ਸੁਧਾਰੇ” ॥੩੯॥ਅਪਰ ਕਹਾਂ 

ਲਗਿ ਕਰਵ ਬਡਾਈ । ਤੁਰੰਗਨ ਕੇ ਗੁਨ ਗਨ ਇਕ ਥਾਈਂ । ਕਾਂਗੜ 

ਤੇ ਦੱਖਣ ਦਿਸ਼ਿ ਗਏ । ਮਹਾਂ ਉਜਾੜ ਬਿਲੋਕਤਿ ਭਏ ॥ ੪੦ ॥ ਭਰਜੋ 

ਬਿਮਲ ਜਲ ਤਾਲ ਨਿਹਾਰਾ । ਜੋਧਰਾਇ ਗੁਰ ਸੈਗ ਉਚਾਰਾ।“ਮਹਾਰਾਜ! 
ਇਹੁ ਥਾਨ ਮਹਾਨਾਂ । ਲਰਿਬੇ ਹਿਤ ਹਮ ਪਰਖਨਿ ਠਾਨਾ ॥ ੪੧॥ ਦੂਰ 
ਦੂਰ ਲਗਿ ਬਡੀ ਉਜਾਂਰੀ।ਖੋਜਯੋ ਪਾਇ ਨਹੀਂ ਕਿਤ ਬਾਰੀ" । ਹਮ ਆਗੇ 

ਬਹੁ ਬਾਟ ਨਿਹਾਰਾਂ । ਖੇਲਤਿ ਪਹੁੰਚੇ ਅਧਿਕ ਸ਼ਿਕਾਰਾਂ ॥੪੨॥ ਰਹੇ ਬਿਚਾ- 

ਰਤਿ-ਕਬਿ ਇਸ ਬਾਂਈ।ਰਿਪ ਆਵਹਿ ਜਬਿ ਕਰਹਿ ਲਰਾਈ-। ਚਹਤਿ 

ਹੁਤੇ ਸੋਈ ਬਿਧਿ ਹੋਈ । ਹਤਹਿ ਸ਼ੱਤ੍ਰ ਚਲਿ ਪਹੁੰਚੈ ਕੋਈ” ॥੪੩॥ ਪਿਖਿ 

ਸਥਾਨ ਗੁਰ ਹਰਖ ਨ ਥੋਰਾ । “ਸਾਧ ਸਾਧ, ਆਛੇ ਬਲ ਟੋਰਾਗਇਹ ਕਹਿ 

ਉਤਰ ਪਰੇ ਸਰ ਤੀਰ । ਨੈਨ ਨਿਹਾਰਜੋ ਨਿਰਮਲ ਨੀਚ ॥ ੪੪ ॥ ਕੀਨੋ 
ਸੈਨਾ ਸਿਵਰ ਪ੍ਰਸੰਦ । ਭਰੇ ਤਾਲ ਕੇ ਚਾਰਹੁੰ ਕੋਦ''ਸਾਵਧਾਨ ਹੌ ਕੈ ਬਰ 

ਬੀਰ । ਥਰ ਆਯੁਧ ਕੀ" ਜਹਿ ਕਹਿ ਭੀਰ ॥ ੪੫॥ ਤਾਲ ਤੀਰ ਥਲ 
ਕੇਟੇੜਕੇ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ । “ਘੋੜਾ । ਬਬਾਜ਼ੀਗਰ ਦੀ) ਖੇਡ । ਅਗਲੇ ਸੁੰਮ ਛਾਤੀ ਨੂੰ ਛੁਹਾਕੇ । 

ਪ(ਇਕੱਠੇ) ਦੋਹਾਂ ਧੈਰਾਂ (ਨਾਲ) ਇਕੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੰਡਲੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ । $ਪਿਛਲ ਪੈਰ ਗੌਤਿਆਂ ਤਕ 
ਨੂੰ ਛੁਹਾਕੇ । "ਹਰਨ ਢਾ ਬੱਚ: ਵੀ ਕਿੱਥੇ (ਚਲ ਸਕਦਾ ਹੈ) । "ਪੌਣ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਸੱਟਦਾ 

ਹੈ (ਜਦ) ਦੌੜਦਾ ਹੈ । ₹ਚਹੁੰਆੰ (ਪਾਸਿਆਂ ਵਲ) ਨਚਾਉਂਢਾ ਹੈ ਸੁਹਣੇ ਨੇਣ / "ਸਾਰੇ ਚਾਹ 

ਕੇਂ ਦੇਖੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਦੇਖਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ""ਬਿਧਤਾ ਨੇ । "ਜਲ । "ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ। 

੧8ਤਿੱਖੇ ਸ਼ਸਤ੍ਰਾਂ ਦੀ । 



ਸ਼੍ਰ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੩੨੧੫) ਰਾਸਿ ੭ । ਲੰਸੂ ੩੪੦. 

ਭਲ ਅਵਿਲੋਕਗਗਰ ਤੱਬ ਲਗਿ ਦੋਬ ਸੁ ਦੋ ਕਾ' ।!ਬਚ ਮੁਦਰ ੫ਰਅਕ 
ਝੁਸਾਏ। ਆਸਤਰਨ ਕਰਿ ਬੈਠਿ ਸੁਹਾਏ ॥੪੬॥ ਦਿਸ਼ਾਂ ̀ ਦੂਸਰੀ ਹੇਰਿ 

ਸਥਾਨ । ਲਗ ਰਾਇ ਤੌਂਬ ਦਤਿਵਾਨ ।ਨਿਜ ਨਿਜ ਸ਼ੁਭਟਨ ਬਿੰਦ 

ਲਗਾਏ । ਹਿਤ ਬਿੱਸਾਮ ਖਰੇ ਸਸਮੁਦਾਏ ॥ ੪? ॥ €ਤ ਜੇ ਭ੩ ੦੩੫ ਸ਼ੁਰਜ ਸੇ 
ਸਪਤ)। ਜਾ” 'ਜਾਂਰੜੇ ਤੇ ਪ੍ਰਸਜਾਨ' ੍ਰਮੋਗ ਬਰਨ? ਨ)। ਏਕ ਉਨ ਚਤਵ7ਨਿੰਸਤੀ ਸ9੧ ॥ ੩੯ ।) 

%੦. [ਜੋਗ ਦੀਆੰ ਤਿਆਰੀਆਂ ।] 
ਦੋਹਰਾ ॥ ਤਿਸੀ ਤਾਲ ਕੇ ਵਾਇ ਦਿਸ਼ਾ ਲਹਿਰਾ ਰੁ ਮਹ੍ਾਜ” । ਪਹੁੰਢੇ 

ਸ਼ੀ ਹਰਿਰਾਇ ਜਬਿ ਗਰਾਮ ।ਬਸਾਏ ਸਾਜ" ॥੧॥ ਚੌਪਈ ॥ ਦੁਇ ਦੁਇ ਕੌਸ 

ਦੋਇ ਵਿਸ਼ ਗਾਮੁ । ਲਹਿਰਾ ਅਰੁ ਮਰ੍ਹਾਜ ਜਿਸ ਨਾਮੂ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ 

ਹਰਿਰਾਇ ਬਸਾਏ । ਅੱਗ -ਕਥਾਂ ਇਹ ਦੇਉ' ਸੁਨ'ਏ ॥ ੨॥ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ 

ਰੋਵਿੰਦ ਪਹਚੇ ਜਾਇ । ਹੁੜੀ ਉਜਾਰ ਤਹਾਂ ਸਮੁਦਾਇ। ਨਹੀਂ' ਗ੍ਰਾਮ ਨੇਰੇ, 

ਨਹਿੰ ਪਾਨੀ । ਦਏ ਮਵਾਸ ਮਹਾਂ ਗੁਨਖਾਨੀ॥ ੩॥ ਸਭਿ ਸੁਭੰਟਨਿ ਕੌ 

ਦੀਨਿ ਸੁਨਾਈ । “ਰਹਹੁ ਸੁਚੇਤ ਕਰਹੁ ਤਕਰਾਈ ।ਰਿ੫ ਗਨ ਪਹੁੰਚੇ ਹੀ 

ਅਬਿ ਜਾਨੋ' । ਦੈ ਗੁਲਕਾ ਭਰਿ” ਹਤਹੁ ਨਿਸ਼ਾਨ॥੪ਮਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਤੇ ਜਢ 

ਚਿਪੁ ਬਨੈ“। ਆਇ ਸਮੂਹ ਸੁਗਮ ਹੀ ਹਨੈਂ।ਜਿਮ ਹਯ ਲਯਾਇ ਲਗਾਇ 

ਕਲੰਕ“ਤਿਮਲਿਹੁ ਬਿਜੈ ਸੈਘਾਰਿ ਨਿਸ਼ੈਕ॥੫॥ਸੁਨਿਉਤਸਾਂਹ ਭਟਨਕੋਂ 

ਹੋਵ।ਅਧਿਕ ਬੀਰ ਰਸ ਰਿਦੈ ਪਰੋਵਾ।ਜ਼ੀਨ ਸਮੇਤ ਖਰੇ ਹਯ ਰਾਖ।ਆਂਪ 

ਸਨੁੱਧਬੱਧ ਰਿਪੁ ਕਾਂਖੇ ॥੬॥ ਇਮ ਸਤਿਗੁਰ ਤਹਿੰ ਕੀਨਸਿ ਡੇਰਾ। ਅਬਿ 

ਪ੍ਰਸੈਗ ਸ਼ਨਿ ਝਰਕਨਿ ਕੋਰ।ਜਥਿ ਬਿਧੀਏ ਹਯ ਕੀਨਿ ਕੁਦਾਵਨ।ਦੁਰਗ 

ਦਿਵਾਰ ਨਦੀ ਤਰਿ ਜਾਵਨ ॥੭॥ ਸ਼ਾਹ ਸਰਬ ਹੀ ਢਰਿਤ ਨਿਹਾਰੇਹਾਕ 

ਪੁਕਾਰ ਪੁਕਾਰ ਉਚਾਰੇ'।“ਕਹਾਂ ਭਈ ਤੁਮ ਮਾਂਰ ਖੁਦਾਇ,ਪ੍ਰਿਯ ਤੁਰੇਗ ਲੇ 

ਚਲਯੋ ਧਵਾਇ ॥ ੮ ॥ ਤੁਮ ਸਭਿਹਿਨਿ ਕੀ ਅਸਿ ਮਤਿ ਮਾਗੀਂ । ਨਹਿ 

ਤਸਕਰ ਕੀ ਕੀਨਿ ਚਿਨਾਰੀਮਜਹਾਂ ਪਾਹਰੁ ਅਰੁ ਨਰ ਕੋਈ।ਸੁਨਹਿ ਸ਼ਾਹੁ 

ਬਾਨੀ ਦੁਖਭੋਈ'॥੬॥ਉਤਰਹਿ ਤਰੇ ਬਹੁਰਿ ਚਢਿ ਜਾਇ।ਨਹਿੰ ! ਨਿਕਸਨਿ 

ਕੋ ਪਾਵਹਿ ਥਾਇ।ਸਭਿ ਪੌਰਨ ਕੋ ਕੁਲਫ ਲਗਾਏ। ਇਤ ਉਤ ਬਿਚਰਹਿ 

ਬਸ ਨ ਬਸਾਏ॥ ੧੦॥ ਜਥਾ ਬਿਹੈਗ ਪਿੰਜਰੇ ਕੌਇ । ਛੇਰੀਂ _ਭਰਮੈ 

ਕ ਨੂੰ ਦੋਬ। ਥੋਬੁ । ਦੇ ਹਿੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਨ , ₹ਸਜਾਕੇ । “ਦੇ ਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਭਰਕੇ । ਪਫੋਰੀ ਜੜ 

`ਦੋ ਜਾਣਗੇ। ੧(ਵੇਰੀ ਨੂੰ) ਕਲੰਕ ਲਾ ਕੇ। “ਵੌਰੀ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦੇ ਹਨ । "ਪੁਕਾਰ ਪੁਕਾਰ ਕੇ 

ਹਾਕਾਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗਾ। ਦਦੁੱਖ ਨਾਲ ਮਿਲੀ । 



ਸ੍ਰ ਗੁਰ ਪੁਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੩੨੧੬) ਰਾਸਿ ੭। ਅੰਸੂ ੪੦, 

ਮੁਕਤਿ ਨ ਹੋਇ'।ਉਚੈ ਚਢਹਿ ਪੁਕਾਰਤਿ ਭਾਖੇੜ੍ਰਿਖੀ ਮਨੋ ਜਿਮਬੋਲਤਿ 
ਰਾਖੇ॥ ੧੧ ॥ ਮਨਹੁੰ ਗਿਰਨ ਕੇ ਸਿਖਰ ਪਹਾਰੀ । ਉਤਰਯੋ ਜਾਇ ਨ 
ਕਰਤਿ ਪੁਕਾਰੀ । ਸ਼ਾਹੁ ਜਹਾਂ ਹੁਇ ਕੋਪ ਬਿਸਾਲੋ । ਦੌਤਨਿ ਪੀਸਤਿ 
ਵਸ ਨਹਿੰ ਚਾਲੇ ॥ ੧₹੨॥ ਮਰਦਤਿ ਹਾਬਨ ਕੋ ਦਖ ਭਰੇ । ਲੋ ਲੇ ਨਾਮ 
ਪੁਕਾਰਨ ਕਰੇ । ਉਦੇ ਬੋਲਤਿ ਲੋਕ ਸਨਾਵੈਂ/“ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ ! ਕੁਛ ਵਸ ਨ 
ਵਸਾਵੈ ॥ ੧੩॥ ਕਰਹਿ ਉਖੇਰਨਿ ਅਬਹਿ ਕਿਵਾਰ । ਨਿਕਸਹਿਂ ਵਹਿਰ 
ਸਰੈ ਨਹਿੰ ਕਾਰ । ਹਯ ਗੁਲਬਾਗ, ਗਹੈ ਤਿਸ ਕੌਨ । ਜੋ ਪਾਛੈ ਹੀ ਛੋਰਤਿ 
ਪੌਨ? ॥ ੧੪ ॥ ਜ਼ੋਰ ਦਰੋਗੇ ਕਰਿ ਕਰਿ ਬਾਹੂੰ। ਕਰੋ ਕਿਵਾਰ ਉਖਾਰਨ 
ਤਾਹੂੰ । ਨਿਕਸਯੋ ਵਹਿਰ ਸ਼ਾਹੁ ਦਿਸ਼ਿ ਗਯੋ । ਮੈਮਨ ਬੁਰਜ ਕੁਲਵ ਤਹਿੰ 
ਦਯੋ ॥ ੧੫॥ ਲੇ ਕੁਠਾਰ ਕਹੁ ਤੋਰਜੋ ਤਾਰਾ। ਅੰਤਰਿ ਪਹੁੰਚਯੋ ਸ਼ਾਹੁ 
ਨਿਹਾਰਾ । ਮਹਾਂ ਦੁਖਤਿ ਬਯਾਕੁਲ ਹੁਇ ਰਹਜੋ । ਦੇਖਿ ਦਰੋਗੇ ਕੋ ਤਬਿ 
ਕਹਜੋ ॥੧੬॥“ਕਹਾਂ ਭਯੋ ਅਚਰਜ/ਮਤਿ ਮੰਦਹੁ॥ਦੈਭ” ਨ ਜਾਨਜੋ ਮਿਲਿ 
ਨਰ ਬ੍ਰਿੰਦਹੁ ॥ ਬਿਨ ਤਾਰੀ ਤਾਰੇ ਤੁਰਵਾਵਹੁ।ਜਹਿਂ ਕਹਿ ਅਧਿਕ ਮਸਾਲ 
ਜਟਾਵਹੁ ॥੧੭॥ ਸੋਂਧੇ ਮਾਨਵ ਕਿਤਿਕ ਹਕਾਰੇ । ਜਾਰਿ ਮਸਾਲ' ਤੋਰਡਿ 
ਡਾਰੇ । ਕਹੂੰ ਸ਼ੀਘੂਤਾ ਅਧਿਕ ਕਰੇਤੇ । ਆਰ ਲਗਇ ਕਿਵਾਂਰ 
ਜਲੀਤੇ॥ ੧੮ ੮॥ ਕਹੂੰ ਕ੍ਠਾਰਨਿ ਸੋਂ ਕਰਿ ਕਾਟੈ । ਡਰਤਿ ਸਰਬ ਹੀ, 
ਹਜ਼ਰਤ ਡਾਂਟੈ। ਕਹੂੰ ਕੰਧ ਕੌ ਕਰਹਿ ਬਿਦਾਰਨ । ਫਸੇ ਜੁ ਨਰ ਸੋ ਕਰੇ 
ਨਿਕਾਰਨ ॥੧੯॥ ਹੁਤੇ ਕੈਦ ਜਨੁ ਕਰੇ ਖਲਾਸੀ।ਕੋ ਚਲਿ ਜਾਤਿ ਸ਼ਾਹੁ ਕੇ 
ਪਾਸ਼ੀ।ਭਯੋ ਨਗਰ ਮਹਿ ਏਕ ਅਚੇਭ॥ਪਿਖਯੋ ਨ ਅਸ ਕਬਿ ਕੌਤਕ ਦੌਭਾ 
॥੨੦॥ ਜਾਂਗ ਪਰੇ ਸਗਰੇ ਨਰ ਨਾਰੀ । ਠੌਰ ਠੌਰ ਰੌਰਾ ਪਰਿ ਭਾਰੀ/ਕਹਾਂ 
ਭਯੋ?”ਬੂਝਤਿ ਕੋ ਖਰੇ।ਕੋ ਕੋ ਲਖੇਂ; ਬਤਾਵਨ ਕਰੇ॥੨੧॥ਹੁਤੇ ਸਮੀਪੀ ਸੋ 
ਚਲਿ ਗਏ । ਸ਼ਾਹੁ ਜਹਾਂ ਕੌ ਬੂੜਤਿ ਭਏ। “ਕਹਹੁ ਉਪਾਇ ਕੌਨ ਬਨਿ 
ਆਵੈ ?। ਲੈ ਅਬਿ ਗਯੋ ਨ ਪੰਕਰਜੋ ਜਾਵੈ।੨੨॥ਗ੍ਰਾਮ ਨਾਮ ਅਰੁ ਜੋ ਗੁਰ 
ਬਲੀ । ਕਹਿ ਇਹੁ ਗਯੋ ਲਖਹੁ ਬਹੁ ਭਲੀ" । ਅੰਧਕਾਰ ਵੈਲਜੋ ਨਿਸ 
ਮਹਾਂ । ਅਬਿ ਹਯ ਤਸਕਰ ਪਰਾਪਤਿ ਕਹਾਂ? ॥੨੩॥ ਸੁਨਤਿ ਸ਼ਾਹਬਹ ਰਿਸ 
“ਇਹ ਤੁਕ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਬ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਦੀ ਹੈ । ਅਰਥ ਹੈ:-(ਜਿਵੇਂ ਯਿੰਜਰੇ ਪਿਆ ਪੰਛੀ 
ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ) ਛੇਕਾਂ ਵਿਚ (ਸਿਤ ਦੇ ਦੇ) ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਛੱਟ ਲਹੀਂ' ਸਕਦਾ । “ਖੇਤੀ ਦਾ ਰਾਖਾ। 
ਬਬਨਾਉਣ । €ਗਜੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ (ਜੇ) ਜੈਦਰੇ ਹਨ । “(ਦਿਹ) ਵੀ ਬੜੀ ਦੈਗੀ ਗੱਲ ਜਾਟੋ । 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੁਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੩੨੧੭) ਰਾਸਿ ੭ । ਅੰਸੂ ੪੦. 

_ਕਰਿ ਕਹਜੋ । “ਕਿਨਹੁਂ ਸੁਮਤਿ ਕਰਿ ਚੋਰ ਨ ਲਹਜੋ । ਕੇਤਿਕ ਦਿਵਸ 
ਅਗਾਰੀ ਰਹੋ । ਅਬਿ ਲੇ ਗਯੋ ਰਿਦਾ ਮਮ ਦਹਤੋ ॥ ੨੪॥ ਸਰਬ ਲੋਕ 
ਕਾਰਿ ਕੈ ਮਤਿ ਮੰਦੇ । ਲੇ ਗਮਨਨੋ ਮਮ ਤੁਰੰਗ ਬਿਲੈਂਦੇ । ਅਬਿ ਤੇ ਹੌਤਿ 
ਉਪਾਵ ਨ ਕੌਈ । ਗਯੋ ਸੁ ਗਯੋ ਨ ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਹੋਈ ॥੨੫॥ ਹੋਤਿ ਪ੍ਾਤਿ ਕੋ 
ਚਢਤਿ ਸਿਧਾਰੋਂ।ਕੈ ਗੁਰ ਗਹੋਂ ਕਿ ਰਣ ਕਰਿ ਮਾਰੋਂ' । ਮੁਝ ਤੇ ਤ੍ਰਾਸ ਨਹੀ 
ਕਬਿ ਕਰੈ । ਲਰਨ ਹੇਤੁ ਸਭਿ ਥਲ ਅਰਿ ਪਰੈ॥੨੬॥ ਅਥਿ ਕੇ ਲਸ਼ਕਰ 
ਲੋ ਕਰਿ ਭਾਰਾ । ਗਹੌਂ' ਕਿ ਮਾਹੋਂ; ਬਨੌਂ' ਸੁਖਾਰਾ। ਇੱਤਯਾਦਿਕ ਬਕਬਾਦ 
ਕਰੌੜਾਂ । ਰਿਸ ਅਗਨੀ ਤੇ ਮਨਹੁ ਜਰੈਤਾ ॥ ੨੭ ॥ ਸਭਿ ਲੋਕਨਿ ਕੋ 
ਕਹਜੋ “ਸਿਧਾਵੋ” । ਪ੍ਰਾਤਿ ਹੋਤਿ ਤਯਾਰੀ ਕਰਿਵਾਵੋ? । ਇਮ ਸੁਨਿ ਰਮਨੇ 
ਸਭਿ ਨਿਜ ਧਾਮੁ । ਪਰੇ ਸੁਪਤਿ ਹੈ ਕੀਨਿ ਅਰਾਮੁ ॥ ੨੮ ॥ ਭਈ ਪ੍ਰਭਾਤਿ 
ਸ਼ਾਹੁ ਰਹਿ ਜਾਗਾ” । ਪਲਕ ਬਿਲੋਚਨ ਕੌ ਨਹਿੰ ਲਾਗਾ” । ਨਿਤ ਨਵੀਨ 
ਸੋ ਪਾਲਨਿ” ਜਾਮਾ । ਪਹਿਰਤਿ ਸੂਖਮ ਅਤਿ ਅਭਿਰਾਮਾ ॥ ੨੯ ॥ ਸੈਧਤਾ 
ਲਗਿ। ਸੋ ਫਟਿ ਕਰਿ ਜਾਂਇ । ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਾਤਿ ਨਵੋਂ' ਪੁਨ ਪਾਇ।ਆਮਖਾਸ“ 
ਮਹਿੰ ਚਲਿ ਕਰਿ ਆਯੋ ।ਬੈਠਤਿ ਗਨ ਉਮਰਾਵ ਬੁਲਾਯੋ ॥ ੩੦ ॥ ਸੁਨਿ 
ਆਇਸੁ ਕੋ ਸਭਿ ਚਲਿ ਆਏ । ਬੜੇ ਬਡੇ ਜਾਮੇ ਗਰ ਪਾਏ।ਹੁਤੇ ਦਿਵਾਨ 
ਮੁਸਾਹਿਬ ਜੇਂਈ । ਮਹਾਂ ਸੁਭਟ ਕਹਿਲਾਵਤਿ ਕੇਈ ॥ ੩੧ ॥ ਹੁਤੇ ਸਲਾਹੀ 
ਬਾਕ ਪ੍ਰਬੀਨ£ । ਤਸਲੀਮਾਤ ਆਨਿ ਗਨ ਕੀਨਿ” । ਬਸਤ ਬਿਕੂਖਨ 
ਪਹਿਰੇ ਤਨ ਮੈਂ । ਜਰਤਿ ਜਵਾਹਰ ਜ਼ਾਹਰ ਗਨ ਮੈਂ" ॥ ੩੨॥ ਸਤਿਗੁਰ 
ਸਿਖ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਆਯੋ । ਸੁਮਤਿਵੇਤਿ ਬਡ ਸਿਦਕ ਕਮਾਯੋਂ । ਲਗੀ 
ਕਚਹਿਰੀ ਚਾਰਹੁੰ ਕੋਦ। ਬੈਠਯੋ ਹਜ਼ਰਤ ਹੀਨ ਪ੍ਰਮੋਦ੯॥੩੩॥ ਅਤਰਨਿ 
ਕੀ ਛੂਟੀ ਮਹਿਕਾਰ । ਚਹੁੰ ਦਿਸ਼ਿ ਧਰੀ ਆਨਿ ਗੁਲਜ਼ਾਰ” । ਚਾਮੀਕਰ 
ਤੋ ਚਿੱ੍ਤਿ ਬਾਨ । ਤਿਸ ਹੇਰੇ ਉਰ ਹਰਖ ਮਹਾਨ ॥ ੩੪॥ ਕਹਜੋ ਸ਼ਾਹੁ 
“ਸਭਿ ਸੁਮਤਿ ਪ੍ਰਬੀਨ !। ਕਿਨਹੁਂ ਨ ਕਪਟ ਪਰਖਿਬੋ ਕੀਨਿ $। ਇਕ 
ਹਯ ਲੀਨਿ ਬਨਜੋ ਘਸਿਆਰੋ।ਕੈਫ ਪਿਲਾਇ ਕਰੇ ਮਤਵਾਰੋ॥੩੫॥ ਸੋ ਤੋ 
ਜਉ । ਸਵੇਰ ਹੋਈ (ਤਕ) ਸ਼ਾਹ ਜਾਰਦਾ ਰਹਿਆ। “ਨੇਤ ਦੀ ਪਲਕ ਨਾ ਲਗੀ। ਕੇ 
ਧੈੱਲਿਆਂ ਦਾ । “ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਉਸ ਦੀਵਾਨ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਅਹਿਲਕਾਰ ਵੱਡੇ ਛੋਹੋ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ 
ਆ ਸਕਦੇਹਨ ।੬ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਵਿਚ ਜੋ ਚਤੁਰ ਸਨੀ”ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਕੇ ਸਲਾਮ ਕੀਤੀ । ਦਸ਼ਾਜ਼ 
(ਗਹਿਣਿਆਂ)ਵਿਚ ਜਵਾਹਰ ਜੜੇ ਹਨ । ੯ਨਾਖੁਸ਼, ਉਦਾਸ । "ਭਾਵ ਗੁਲਦਸਤੇ।"ਪ੪-ਸਨਿ( 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੩੨੧੮ ) ਰਾਸਿ ੭ । ਗੰਸੂ ੪੦. 

ਗਯੋ ਅਚਾਨਕ ਜਾਨਹੁ । ਦੁਸਰ ਕੌ ਬਡ ਅਚਰਜ ਮਾਨਹੁ । ਜ਼ੀਨ ਪਾਂਇ 

ਹਮ ਆਪਹੁੰ ਦੀਨੌ। ਨਹਿ ਕਿਮ ਹੂੰ ਕਿਨ ਪਰਖਨਿ ਕੀਨੋ ॥ ੩੬ ॥ ਹੇਰਹੁ 
ਤਸਕਰ ਕੇਰ ਦਿਲੇਰੀ । ਬਿਨ ਡਰ ਲੇ ਗਮਨਜੋ ਜੁਗ ਬੇਰੀ" । ਸੁਨਜੋ ਨ; 

ਹਮ ਨੇ ਆਂਖ ਨਿਹਾਰਾਂ । ਕੀਨਿ ਕਪਟ ਹਮ ਸਭਿਨਿ ਮਝਾਰਾ ॥ ੩੭ ॥ 

ਬੋਲਤਿ ਬਾਤ ਕਰਤਿ ਲੇ ਗਯੋ । ਹਮਹੁੰ ਕੈਦ ਸਮ ਠਾਨਤਿ ਭਯੋ । ਚਵਿ 

ਤੁਰੰਗ ਪਰ ਸਗਲ ਬਤਾਏ'।-ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਗੁਰ ਹਯ ਨਿਕਰਾਏ'-॥੩੮॥ 

ਤੀਗਲ ਬਿਖੇ ਗ੍ਰਾਮ ਕੌ ਰੂਪਾ । ਭਹਿੰ ਲੈ ਪਹੁੰਚੇ ਤੁਰੈਗ ਅਨੂਪਾ । ਅਬਿ 

ਨਹਿ ਬਿਲਮ ਸੁਹਾਵਡਿ ਮੋਹੀ। ਤਯਾਰੀ ਕਰਹੁ ਸ਼ੀਘੂ ਜਿਮ ਹੋਹੀ ॥੩੯॥ 

ਜ਼ੀਨ ਜਵਾਹਰ ਜ਼ਾਹਰ ਜਰੇ । ਪ੍ਰਿਯ ਹਯ ਸਹਿਤ ਨਿਕਾਰਨਿ ਕਰੇ ।ਜਥਿ 

ਲੌ ਗੁਰ ਕੋ ਗਹੋਂ ਕਿ ਮਾਰੋਂ।ਤਬਿ ਲੋ ਨਿੰਦਾ ਨਹਿੰ ਸੁਖ ਧਾਰੋਂ ॥੪੦॥ ਕਹਹੁ 

ਅਰੂਢਹਿ ਲਸ਼ਕਰ ਸਾਰਾ। ਜਬਰ ਜੌਜੈਲ, ਜੈਮੂਰਨ ਵਾਰਾਂ । ਦਿਹ 
ਸਭਿ ਕੌਂ ਬਾਰੂਦ ਰੁ ਗੋਰੀ । ਤੋ੫ ਸਮੂਹ ਚਲਹਿ ਗੁਰ ਓਰੀ”॥੪੧॥ ਜਹਿੰ 
ਕਹਿ ਕਹਿੜਿ ਵਿਹੈਂ ਹਲਕਾਰੇ । “ਸਾਮਾਂ ਜੰਗ” ਲੋਹੁ ਕਰਿ ਤਯਾਰੇ॥ਨਿਜ 

ਨਿਜ ਦਲ ਮੈਂ ਸਭਿਹਿਨਿ ਦੀਨਿ । ਗੋਰੀ ਅਰੁ ਬਾਰੂਦ ਮਹੀਨ ॥ ੪੨॥ 

ਚਵਨਿ ਹੇਤੁ ਹਜ਼ਰਤ ਅਸਵਾਰੀ।ਸੁਨਿ ਆਇਸੁ ਤਤਛਿਨ ਕਰਿ ਤਯਾਰੀ। 

ਇਤ ਉਤ ਦੌਰੇ ਮਾਨਵ ਵਿਰੈਂ । ਰਣ ਕੀ ਸਭਿ ਬਿਧਿ ਤਯਾਂਰੀ ਕਰੈਂ॥੪੩॥ 

ਹਲਚਾਲ ਲਵਪੁਰਿ ਮਹਿ ਹੋਈ । ਭਯੋ ਅਚੈਭਾਂ_ਭਾਖੜਿ ਕੌਈ । 

ਪ੍ਰਥਮ ਹਯਨਿ ਕੀ ਸੋ ਬਿਧਿ ਭਈ।ਸ਼ਾਹੁ ਚਵਨਿ ਤਯਾਰੀ ਅਬਿ ਲਾਈ॥੪੪॥ 

ਨਹਿ ਸੁਧ ਕਿਸ ਕੋ ਕੜਾ ਹੁਇ ਜਾਇ।ਦੁਹਿ ਦਿਸ਼ ਭੇਰ ਪਰਹਿ ਸਮੁਦਾਇ। 
ਉਤ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਕੌ ਘਰ ਭਾਂਰੀ । ਜਿਨ ਕੀ ਅਜ਼ਮਤ ਕਿਹ ਨ ਸਹਾਂਰੀ 

॥ ੪੫॥ ਇਤ ਸਭਿ ਦੇਸ਼ਨਿ ਕੋ ਬਡ ਮਾਲਿਕ । ਕਈ ਲਾਖ ਲਸ਼ਕਰ 

ਜਿਸ ਤਾਲਿਕ£ । ਜਹਾਂਗੀਰ ਤੋਂ ਰਾਖਨੋ ਰੋਗ । ਇਹ ਬਿਗਰਜੋ ਸ਼੍ਰੀ 

ਸਤਿਗੁਰ ਮੈਗ ॥੪੬॥ ਨਹੀਂ ਆਦਿ ਤੇ ਕਿਮ ਬਨਿ ਆਈ । ਰਖੀ ਨ ਗੁਰ 

ਘਰ ਕੀ ਬਡਿਆਈ । ਛੀਨ ਲੀਨਿ ਹਯ ਪੁਰਬ ਸ਼ਾਹੂਤਬਿ ਤੇ ਭਾ ਬਿਰੋਧ 

ਇਨ ਮਾਂਹੂ ॥ ੪੭॥ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਗੋਵਿੰਦ ਚਾਰੁ ਛਬੀਲਾ । ਪੀਰ ਮੀਰ ਬਡ 

ਬੀਰੁ ਹਠੀਲ।ਬਾਸ ਰੁ ਬਾਜੀ£ ਲੀਨਿ ਸੁ ਛੀਨਿ। ਨਿਜ ਤੁਰੇਗ ਕੇ ਪਲਟਾ 
ਕਦ੍ਨੋਂ ਵੇਰੀ। ਤਸਰੀ (ਗਲ ਉਮ ਨੇ) ਦੱਸੀ। ਘੋੜੇ ਕਢਵਾਏ । “ਜੋਗ ਦਾ ਸਾਮਾਨ । 

ਪਤਅੱਨਿਕ ਵਿਚ; ਭਾਵ ਅਧੀਨ । “ਬਾਂਜ਼ ਅਤੇ ਘੋੜਾ । 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਪ ਨੂਰਜ 1 ( ੩੨੧੯) ਰਾਸਿ 2 । ਗੌਸੇ ੪੧. 

ਕੀਨਿ? ॥੪੮॥ ਪੁਰਿ ਮਹਿੰ ਨਰ ਨਾਰੀ ਸਭਿ ਕਹੈਂ।“ਲਰਹਿੰ ਮਹਾਂ ਜੁਗ" ਇੰ 
ਸਗਲੇ ਲਹੈਂ । ਇਮ ਤਜਾਰੀ ਸਾਂਰੀ ਕਰਿ ਭਾਰੀ । ਚਹਤਿ ਸ਼ਾਹੁ ਚੰਢਿਬੋ 

ਰਿਸ ਧਾਰੀ॥ 8੯ 1। ਇਤਿ ਸੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗਿੰਬੇ ਸਪਤਮ ਰਾਸੇ “ਸ਼ਾਹ ਤਕਾਰੀ`_ਪ੍ਰਸੇ _ਬਰਨਨੇ ਨਾਸ 

ਚਤਢਾਰਿਸਤੀ ਅੰਸੂ ॥ ੪੨ ॥ 

੪੧. [ਲਲਾਬੇਗ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ।| 

ਦੋਹਗ ॥ ਤਬਿ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਦੇਖਿ ਕਰਿ-ਤਯਾਰੀਹਜ਼ਰਤਕੀਨਿ/ਕਿੰਚਬੇਗਂ 
ਕਹਿ ਆਦਿ ਕਛ ਨਿਜ ਮਸਲਤ ਮਹਿੰ ਲੀਨਿ” ॥ ੧ ॥ ਚੌਪਈ ॥ “ਕ੍ਯੋ 

ਨ ਬਿਚਾਰਹ ਜਿਤਿਕ ਨਜੀਕੀ ? । ਤਯਾਰੀ ਨਹੀਂ' ਸ਼ਾਹੁ ਕੀ ਨੀਕੀ।ਹਮ 
ਇਸ ਕੇ ਹੈਂ ਸਭਿ ਸੁਖਦਾਈ । ਕਯੋਂ ਨ ਕਹਹੁ ਇਸ ਰਖ2 ਹਟਾਈ ॥੨॥ 

ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਘਰ ਅਜ਼ਮਤ ਭਾਰੀ । ਤਿਨ ਸੋ ਕਹੇ ਜੈਗ, ਹੁਇ ਹਾਰੀ? । 
ਕਰਿ ਸੈਗੀ ਸਭਿ ਸ਼ਾਹ ਸਲਾਹੀ।ਕਹੀ ਮਿਟਹਿ ਜਿਸ ਤੇ ਕਿਮ ਨਾਂਹੀ“॥੩॥ 
ਹਾਥਨਿ ਜੋਰਿ ਗੁਜ਼ਾਰਤਿ ਅਰਜ਼ੀ । “ਕਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਜਾਨ ਕੀ ਮਰਜ਼ੀ । ਸੋ 
ਆਛੀ ਨਹਿ ਸਭਿਨਿ ਬਿਚਾਂਰੀ । ਤੁਮਰੋ ਚਢਨਿ ਅਹੇ ਅਤਿ ਭਾਰੀ ॥੪॥ 

ਬ੍ਰੰਦ ਬਲਾਇਤ ਲਿਖਜੋ ਸਿਧਾਰੇ। ਸਗਰੇ ਤੁਮਰੇ ਕਰਮ ਬਿਚਾਰੇਂ । ਗੁਰ 
ਢਿਗ ਅਲਪ ਬਾਹਨੀ ਰਹੈ । ਤੁਮ ਕੋ ਮਾਲਿਕ ਮੁਲਖਨਿ ਕਹੈਂ 8੫॥ ਹੋਹਿ 

ਬਰੋਬਰ ਤੋ ਬਨਿ ਆਵੈ। ਨਾਂਹਿ ਤ ਲਰਿਬੋ ਸੈਨ ਪਠਾਵੈ । ਜੇ ਅਜ਼ਮਤ 

ਕਰਿ ਗੁਰੂ ਭਜਾਵੇ । ਹਜੌ' ਆਪ ਕੀ ਜਗਤ ਅਲਾਵੈ ॥੬॥ ਦੁਰਗ ਸਸੀਪ 

ਨ ਗੁਰ ਕੋ ਕੋਈ । ਜਿਸ ਹਿਤ ਬਡੇ ਜਤਨ ਕੋ ਜੋਈ' ਕਿੰਚਬੇਗ ਤਬਿ 
ਗਿਰ ਬਖਾਨੀ । “ਕਹਤਿ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਹਿਤ ਠਾਂਨੀ ॥ 7 ॥ ਹਮ ਸਭਿ 
ਰਾਵਰ ਕੇ ਸੁਖਦਾਈ । ਬਿਗਰਤਿ ਕਾਰ ਸਹੀ ਨਹਿੰ ਜਾਈ । ਰਿਸ ਕਰਿ 

%੫ ਚਵਨਿ ਕੋ ਚਹੈਂ । ਲਖਹਿਂ ਅਨੁੰਚਿਤੀ ਕਜੋਂ ਨਹਿੰ ਕਹੇਂ੮॥ ਸ਼ਾਹੁ 

ਸਮੀਪੀ ਅਪਰ ਜਿ ਸਾਰੇ । ਬਾਕ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਸਤਿਕਾਰੇ । “ਰਾਵਰ 

ਚਵਹੁ ਬਿਚਾਰਨ ਕਰਿਕੈ । ਲਾਇਕ ਅਨਲਾਇਕ ਉਰਿ ਧੰਰਕੈ ॥ ੯ ॥ 

ਤਨ ਤੁਮਰੇ ਕੀ ਹਮ ਸੁਖ ਚਹੈਂ। ਉਤ ਅਜ਼ਮਤ ਜੁਤਿ ਗੁਰ ਘਰ ਲਹੈਂ? । 

ਬਾਕ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਪੁਨ ਕਹਜੋ । ਲਸ਼ਕਰ ਪਠਹੁ ਜਿਤਿਕ ਚਿਤ 
ਪੇਫ ਦਹ ਦਾ ਭਿਆਨਕ ਜੋਗ ਹੇਵੇਗਾ । ਤੌਕੰਚਬੇਗ ਨੂੰ ਪਹਿਲੋਂ ਕੁਬ ਕਹਿਕੋ ਆਪਣੀ 
ਸਲਾਹ ਵਿਚ ਈ ਲਿਆ ।₹ਸਾਨੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੈਗੀ ਕਰ ਲਏ । $ਜਿਸਤਰ੍ਹਾਂ 
ਕਹੀ (ਗਲ) ਕਿਵੇਂ ਬੀ ਨਾ ਮਿਟੇ । ਭਾਵ ਐਸੇ ਤ੍ਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਬਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿਣ 

ਕਿ ਉਹ ਮੰਨੇ ਜਾਵੇ। “ਨਿੰਦਿਆ [ਵਾ% ਹੰਦੇ]। #ਪਟ-ਕਿਲਢਬੇਗ । 



ਸ਼੍ਰ ਗੁਰ ਪੂਤਾਂਪ ਸੂਰਜ । ( ੩੨੨੦ ) ਰਾਸਿ 2 । ਅਸ ਓ੧ੋ, 

ਚਹ3॥੧੦॥ ਬਹੁ ਤੋਪਨ ਕੋ ਨਹੀਂ ਪਨਾਵਹੁ । ਲੋਰੀ ਪਠਹ ਸੈਗ ਭਫ 

ਠਨਵਹੁ । ਨੰਗੀ ਤੇਗ ਰਖਾਵਹੁ ਬੀਰਾ । ਆਨਿ ਉਠਾਵਹਿ ਜੋ ਬਰ ਬੀਰਾ'।॥ 

੧੨੧॥ ਸੋ ਚਢਿ ਜਾਇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਉਪਰ । ਲਰਹਿ ਮਰਹਿ ਕਟਿ ਕਰਿ ਰਣ 

ਛੁ ਪਰ । ਪੀਛੇ ਲਖਹੁ ਕਰਹੁ ਜਿਮ ਲਾਇਕ । ਤੁਮ ਹੋ ਸਰਬ ਜਗਤ ਕੇ 

ਨਾਇਕ” ॥ ੧੨॥ ਸ਼ਾਹੁ ਜਹਾਂ ਸੁਨਿ ਕਰਿ ਇਨ ਬਾਨੀ । ਆਛੀ ਜਾਨਿ 
ਲੀਨਿ ਮਨ ਮਾਨੀ । ਸੈਨਾਪਤਿ ਉਮਰਾਵ ਬੁਲਾਏ।ਪਹੁੰਚੇ ਸ਼ਨਭਿ ਹੁਕਮ 
ਸਮੁਦਾਏ ॥੧੩॥ ਸਭਾ ਬਿਸਾਲ ਗਈ ਭਰਿ ਸਾਰੀ । ਗਨ ਉਮਰਾਵ ਬਡੇ 

ਹੈਕਾਰੀ।ਤਬਹਿ ਸ਼ਾਹ ਤਰਵਾਰ ਨਿਕਾਰੀ।ਧਰ ਬੀਰੇਕੇ ਸਹਤ ਅਗਾਰੀ ॥ 

੧੪॥ ਖਰੋ ਅਰਜ਼ ਬੇਗੀ' ਤਿਸ ਥਾਨੈ। ਨਾਮ ਸਲਾਬਤ ਖਾਨ ਬਖਾਨੈ । 
ਸਭਿਨਿ ਸਨਾਵਤਿ ਐਸੇ ਕਹਜੋ। “ਗੁਰ _ਅਔਰਿ ਹਜ਼ਰਤ ਜੀਤਨਿ 

ਚਹਜੋ ॥੧੫॥ ਗਹਿ ਆਨਹੁ ਕੈ ਰਣਿ ਕਰਿ ਮਾਰਹੁ । ਤਿਨ ਤੇ ਅਧਿਕ ਜਿ 

ਓਜ ਨਿਹਾਰਹੁ । ਨਗਨ ਤੇਗ ਸੋ ਲੇਹੁ ਉਠਾਈ । ਪਾਨਨਿ ਬੀਰਾ ਮੁਖ 
ਚਰਬਾਈ? ॥੧੬॥ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕੋ ਜਾਨਤਿ ਜੇਈ। ਠਾਂਢੇ ਧਾਰਿ ਤੂਸ਼ਨੀ 
ਤੇਈ । ਪ੍ਰਥਮ ਜੁੱਧ ਮਹਿੰ ਬਲ ਧਰਿ ਮਾਰੇ । ਜਿਨਹੁੰ ਸੁਨਜੋ ਸੋ ਨਹਿੰਨ 

ਉਠਾਰੇ ॥ ੧੭ ॥ ਲਲਾ ਬੇਗ ਕਾਬਲ ਠਕੁਰਾਂਈ” । ਸੋ ਗਰਬਤਿ ਚਿਭ 

ਲੀਨਿ ਉਠਾਈ । ਗਹਿ ਤਰਵਾਰ ਮਯਾਨ ਕੌ ਕੀਨ॥ਪਾਨਨਿ ਬੀਰਾ ਚਰਬ 

ਸੁ ਲੀਨਾ ॥ ੧੮ ॥ ਪ੍ਰਥਮ ਜੁ ਹਯ ਕਾਬਲ ਤੋ ਲਯਾਯੋ । ਮਗ ਮਹਿ ਸਿਖ 
ਕਰਿ ਜਤਨ ਛੁਪਾਯੋ। ਆਵਤਿ ਇਸਨੇ ਹੀ ਲਖਿ ਲੀਨਿ । ਲਿਖਿ ਕਰਿ 

ਹਜ਼ਰਤ ਕੌ ਸੁਧ ਦੀਨਿ ॥ ੧੯॥ ਕਰੀ ਅਵੱਗਯਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਕੇਰੀ । 

ਹੜਨਿ ਹੇਤੁ ਇਸ ਕੀ ਮਤਿ ਪ੍ਰੋਗੇ । ਲਖੀ ਸ਼ਾਹੁ ਤਰਵਾਰ ਉਠਾਈ।ਦੀਨੋ 

ਸਿਰੇ ਪਾਉ ਬਡਿਆਈ ॥ ੨੦॥ ਕੰਚਨ ਲਿਪਤਿ ਜਹੇ ਬਿਚ ਹੀਹੇ। ਦਈ 

ਤੁਵੈਗ ਕਹੇ ਬਚ ਯੌਰੇ। ਬਹੁ ਮੋਲਾ ਇਕ ਦਿਯੋ ਤੁਰੈਗ । ਕੰਚਨ ਕਣਕ" 

ਜਵਾਹਰ ਸੈਰ ॥ ੨੨॥ ਕਲਗੀ ਜਿਗਾ ਬਖਸ਼ਿ ਕਰਿ ਦੀਨਿ । ਹਿਤ 

ਨੰਘਰ ਕੇ ਹਰਖਤਿ ਕੀਨਿ।ਕਹਜੋ ਸ਼ਾਹ“ਲੀਜੈ ਦਲ ਭਾਰੇ।ਜਾਨਿ ਨ ਦੀਜੈ 
੧ਲਗੀ ਤੇਗ (ਉਡੇ) ਬੜਾ (ਪਾਨ ਦਾ) ਰਖਵਾਓ; ਜੇ ਬੀਰ ਹੈ ਆਕੇ ਦੁੰਕੇ । ਭਾਵ ਜੇ ਮਰਨ 

ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਂ । [ਇਕ ਪੁਰਾਣੀ ਰਸਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਪਾਨ ਦਾ ਬੀੜਾ ਸ੍ਭਾ ਵਿਚ 
ਹੇਖਕੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੈ ਕੰਮ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਲਵੇ ਮੇਫਢਾ ਲਵੇ , ਜੇ ਬੀੜਾ ਚਾ ਲੈਂਦਾ 

ਸੀ ਸੈ ਮਾਰਨ ਮਰਨ ਤਕ ਜਾਂਦਾਂ ਸੀ] ।=ਪਾਨ ਦੀ ਗਿਲੌਰੀ । ਵਭਾਵ ਅਰਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲ! । 
% ੩ ਅਤ 

੪ਕਾਬਲ ਪਰ ਹੁਕਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ । “ਸੇਨੇ ਦੇ ਕੜੇ । 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਹੂਰਜ । (੩੨੨੧) ਗਾਸਿ ੭। ਅੱਸੂ 8੧ੈ, 

ਬਿਨ ਅਰ ਮਾਂਰੇ ॥੨੨॥ ਜੇ ਗੁਰੁ ਗਹਯੋ ਜਾਇ ਤੰ ਆਛੋ ।ਪੁਨ ਮਾਰਨ ਕੰ 
ਨਾਂਹਿਨ ਬਾਂਛੋ।ਚਹੂੰ ਓਰ ਤੇ ਲੀਜੈਘੇਗਰ/ਹਿਣੀਜੈਮਿਲਿਕੈਇਕਬੇਰ॥੨੩॥ 

ਜੇ ਆਨੈਂ"ਮਨਸਬ ਲਿਹੁ ਦੂਨ।ਅਬਿ ਤੇ ਕਰਿ ਹੈਂ ਮਾਨ ਚਊਨਾ।ਭਾਜ ਨ 
ਜਾਇ ਕਹੂੰ ਲੇ ਘੋਰੇ।ਪਰਹੁ `ਅਚਾਨਕ ਰਣ ਕਰਿ ਘੋਰੇ?॥੨੪॥ ਸੁਨਿ ਕਰਿ 
ਬੋਲਤਿ ਭਾ ਬਡ ਮਾਨੀ । “ਕਹਾਂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਮਮ ਅਗਵਾਨੀ । ਏਕ ਬਾਰ ਭੀ 

ਹੇਰਨਿ _ਪਾਵੇਂਗਹ ਲੈਹੌਂ ਜੀਵਤਿ,ਨਤੁ ਘਾਂਵੋਂ॥੨੫॥ਲਲਾਬੇਗ ਕੌ ਕ੍ਰਾਤ 
ਖਰਯੋ ਹੈ। ਹਜ਼ਰਤ ਕੀ ਤਬਿ ਦ੍੍ਸ਼ਟਿ ਪਰਜੋ ਹੈ । ਕੰਬਰ ਬੇਗ ਨਾਮ ਤਿਹ 

ਲੀਨਾ । ਦਾਨ ਮਾਨ ਦੇ ਕਰਿ ਸੈਗ ਕੀਨਾ ॥੨੬॥ ਦੋਵ ਪੁੱਤ ਸੋ ਨਿਕਫਿ 

ਖਰੇ ਹੈਂ । ਤਿਨ ਕੌ ਭੀ ਪਿਖਿ ਸੈਗ ਕਰੇ ਹੈਂ ।“ਕਾਸਮ ਬੇਗ ਸ਼ੰਮਸਾ ਬੇਗ!। 
ਤੁਮ ਭੀਨਂਗਮਹੁ ਸੈਗ ਕਰਿ ਬੇਗ? ॥ ੨੭॥ ਬੇਗਲਲਾ ਭਗਨੀ ਕੌ ਨੰਦ। 
ਸਭਿ ਤੇ ਜਿਸ ਕੋ ਦੇਹਿ ਬਿਲੈਦ । ਬਕਰਾ ਇਕ ਹਲਾਲ ਕਰਿ ਖਾਵੈ । 
ਕਿਤਿਕ ਅੰਨ ਜੁਤਿ ਤਬਿ ਤ੍ਰਿਪਤਾਵੈ॥੨੮॥ਲਘ ਘਣਕਾ ਸਮ”ਸਰ ਜਿਸ 
ਕੋਰ।ਸਭਿ ਮਹਿ ਗਿਨੀਅਤਿ ਫਜ ਬਡੇਰ।ਗਹੇ ਰਜਤਪਠਹਰਵਫਮਿਟਾਵੈ। 

ਸਿਪਰ ਚੀਰ ਕਰਿ ਦੋਇ ਬਨਾਵੈ ॥ ੨੯ ॥ ਇੱਤਯਾਦਿਕ ਬਡ ਬਲ ਜਿਸ 

ਮਾਂਹੀ । ਹਜ਼ਰਤ ਕਹੋ ਹੇਰਿ ਕਰਿ ਤਾਂਹੀ ।'ਤੂੰ ਮਾਤੁਲ ਕੇ ਸੈਗ ਸਿਧਾਰੋ 
ਭੀਲ ਦਰਾਜ਼,ਗੁਰੂ ਗਹਿ ਮਾਰੋ? ॥੩੦ ॥ ਅਧਿਕ ਕਠੋਰ ਕਮਾਨ ਮੰਗਾਈ। 
ਜੁਗ ਤਰਕਸ਼ ਤੀਰਨਿ ਭਰਿਵਾਈ । ਬਸਤ ਬਿਕੂਖਨ ਜੁਤਿ ਬਹੁ ਦੀਨਿ। 
ਮਾਨ ਬਡੋ ਹਜ਼ਰਤ ਨੇ ਕੀਨਿ ॥ ੩੧॥ ਪੰਚਹੁੰ ਬੀਰਨ ਕੌ ਸਨਮਾਨਾਂ । 

ਲਸ਼ਕਰ ਦੀਨੋ ਸੇਗ ਮਹਾਨਾ । ਸੁਭਣ ਸਹੈਸ੍ਰ ਪੰਚ ਅਰੁ ਤੀਸ । ਕਰੇ ਸੈਗ 
ਕਹਿ ਤੁਰਕਨ ਈਸ਼” ॥ ੩੨ ॥ ਲੇ ਬਡਿਆਈ ਨਿਕਸਜਯੋ ਬਾਹਿਰ । 

ਲਾਖਹੁੰ ਨਰ ਮੈਂ ਹੋਯਸਿ ਜ਼ਾਹਰ ।“ਲਲਾਬੇਗ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪਰ ਚਢਿਓ। ਬਡੋ 
ਬਿਰੋਧ ਸ਼ਹੁ ਸੈਗ ਬਢਿਓ? ॥੩੩ ॥ ਨਿਜ ਲਸ਼ਕਰ ਰ ਮੈਂ ਢਿਯੋ ਨਗਾਰਾ । 

ਸੁਨਿ ਕਰਿ ਤਕਾਰ ਹੋਇ ਦਲ ਸਾਰਾ । ਸਭਿਹਿਨਿ ਜ਼ੀਨ ਤੁਰੈਗਮ ਡਾਰੇ। 

ਬਸਤ ਸ਼ਸਤੁ ਤੁਰਨ ਹੀ ਧਾਂਰੇ ॥ ੩੪ ॥ ਪੁਨ ਹਜ਼ਰਤ ਨਰ ਭਲੋ ਪਠਾਯੋ। 

€ਲਠਾਬੋਰ। ਨੀਕੇ ਸਮੁੜਾਯੋ ।-ਮਗ ਮਹਿੰ ਬਿਲਮ ਨ ਕਰੀਅਹਿ ਕੈਸੇ । 

ਗਮਨਹ ਤੂਰਨ ਪਹੁੰਚੋ ਜੈਸੇ ॥ ੩੫ ॥ ਤ੍ਰਾਸ ਪਾਇ ਕਰਿ ਜਾਇ ਪਲਾਇ। 
ਖਿੱਖ ਲਸ਼ਕਰ ਬਹੁ ਨਹਿੰ ਠਹਿਰਾਇ । ਪ੍ਰਵਿਸ਼ਹਿ ਦੀਰਘ ਜੈਰਲ 

“ਜੋ (ਫੜ) ਲਿਆਵੇ ਭਾਂ । “ਛੇਤੀ । "ਛੋਟੇ ਘੜੇ ਜਿੱਡਾ । “ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਨੇ। __ੱਘ=-ਹੀ। 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੩੨੨੨) ਰਾਸਿ 2 । ਅੰਸੂ ੪੨. 

ਜਬੈ । ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਇ ਖੋਜਨੋ ਤਬੈ ॥ ੩੬ ॥ ਨਹਿੰ ਜਹਿੰ ਜਲ ਤਹਿ ਦਲ 
ਨਹਿ ਜਾਇ। ਬਨਹਿ ਮਵਾਸ ਕਹੁ ਸਰ ਪਾਇ"। ਜੇ ਨਹਿੰ ਭਾਜਹਿ ਬਨੌ 
ਦਲੋਰ । ਤੁਮਰੇ ਪਹੁੰਚਨ ਮੀਹੇ ਹੁਇ ਦੇਰ ॥ ੩੭ ॥ ਸੈਨਾ ਲੇਹਿ ਸਕੇਲ 
ਬਿਸਾਲ/ । ਸਿਖ ਅਪਨੇ ਕੈ ਧਨ ਦੇ ਜਾਲਾ । ਬਿਲਮ ਲਗਨ ਮਹਿ ਇਹੁ 
ਜੁਗ ਦੋਸ਼-। ਨਿਵਲ ਹੋਇ ਤਬਿ ਹਜ਼ਰਤ ਹੋਸ॥ ੩੮ ॥ ਤੋਕਹੁ ਭੰ 
ਆਛੀ ਇਹੁ ਨਾਂਹੀ । ਗਹਿ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਭਾ ਕੇ ਮਾਂਹੀਰਹਿ ਆਵਹਿ ਤੁਝ ਕੌ 
ਇਹੁ ਭਲੀ । ਗਮਨਹੁ ਹੜਹੁ ਕਿ ਗਹੁ ਗੁਰ ਬਲ? ॥ ੩੯॥ ਲਲਾਬੋਗ 
ਤਬਿ ਕਹਜੋ ਸੁਨਾਇ । ਜਿਹਿੰ ਲਗਿ ਚਲਜੋ ਜਾਨਿ ਤਹਿ ਜਾਇ । ਸ਼ਾਹ 
ਰਿਦੈ ਕਹੁ ਧੀਰਜ ਦੀਜੈ। ਦੁਸ਼ਮਨ ਅਲਪ ਜਾਇ ਜੀਅ ਲੀਜੈ ॥ 8੦ ॥ 
ਅਧਿਕ ਜਤਨ ਕਯੋ' ਠਾਨਤਿ ਐਸੇ। ਲਖਹੁ ਸ਼ੱਤ ਮਾਰਯੋ_ਹੁਇ ਜੋਸੇ। 
ਇਤੀ ਚਮੂੰ ਗਨ ਮੈਂ ਲੇ ਸੈਗ । ਦੁਰਗ ਮਵਾਂਸੇ ਕਰਿ ਹੋਂ ਭੇਗ॥ ੪੧॥ 
ਲਾਖਹੁੰ ਸੈਨਾ ਕੋ ਹਨਿ ਡਾਰੋਂ । ਥਿਰੌਂ ਜੈਗ ਮੈ' ਨਾਹਿਨ ਹਾਂਹੋਂ । ਆਗੇ 
ਕਰੀ ਅਨੇਕ ਲਰਾਈ । ਮਾਰਤਿ ਮਰਤੇ ਅਵਧ ਬਿਤਾਈ ॥ ੪੨ ॥ ਰਹਹਿ 
ਜੈਗ ਮਹਿ _ਜੀਭ ਹਮਾਰੀ । ਪਰਖਨਿ ਕੀਨਸਿ ਕੇਤਿਕ ਬਾਰੀ । ਕਹਹੁ 
ਸ਼ਾਹੁ ਸੋਂ-ਮੈਂ ਅਬਿ ਜਾਊ' । ਨਹਿ ਮਾਰਗ ਮਹਿ ਬਿਲਮ ਲਗਾਉ' -॥੪੩॥ 
ਸੁਨਿ ਸੋ ਗਯੋ ਕਹਜੋ ਸਭਿ ਜਾਇ । “ਨਿਸ਼ਚੇ ਜਾਨਯੋ ਗੁਰ ਗਹਿ ਲੜਾਇ। 
ਕੌ ਸ਼ਸਤ੍ਰਨਿ ਸੋ ਮਾਰਨੋ ਜਾਇ । ਹਯ ਨਿਕਸਾਵਨ ਝਬਿ ਫਲ ਪਾਇ! ॥ 
੪੪॥ ਸਭਾ ਬਿਥੈ ਬਹੁ ਬਾਰਿ ਉਚਾਰਾਂ । “ਅਸ ਤਸਕਰ ਨਹਿੰ ਸੁਨਯੋ 
ਨਿਹਾਰਾ । ਕਰਿ ਬਿਸਾਲ ਛਲ ਠਗ ਕਰਿ ਗਯੋ । ਅਧਿਕ ਅਦੇਭਾ ਚਿਤ 

ਹੋ 
ਮਹਿੰ ਕਿਯੋ ॥੪੫॥ ਜਤ ਸੂ ਗੁਦ ਪਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਿੱਬੇ ਸਪਤਮ ਰਾਜੇ 'ਲਲਾ ਬੇਗ ਆਰੂਢਨ' ਪ੍ਰਸੇਗ ਬਰਨਨੇ 
ਨਾਮ ਏਕ ਚਤਰ'ਰਿੰਸਤੀ ਅੰਸੂ ॥ ੪੨ ॥ 

੪੨. [ਸ਼ਾਹੇ ਫੌਜ ਮਾਲਵੇ ਪੁੱਜੀ । 
ਦੋਹਰਾ ॥ ਬਜੋ ਨਗਾਰੇ ਕੂਚ ਕੇ ਕਰਿ ਸਮਾਜ ਸਭਿ ਜੈਗ । ਲਲਾਬੇਗ ਭਟ 
ਢਢਿ ਚਲਜਯੋ ਅਤਿ ਗਰਬਤਿ ਦਲ ਸੈਗ ॥ ੧॥ ਚੌਪਈ ॥ ਚਲੇ ਤੁਰਕ 
ਜਿਨ ਜਾਤਿ ਅਨੇਕ” । ਈਸੁਬਜ਼ਈ“ਬਡੋਂ ਦਲ ਏਕ । ਦਾਓਜ਼ਈ”ਰੁਹੇਲੇ 
ਘਨੋ । ਮਹਾਂ ਸੁਭਣ ਸੈਜੋਇਨੇ ਸਨੇਂ ॥੨॥ ਕਾਬਲ ਕੇ ਗਿਲਜੇ ਜਿਨ ਕਹੇ। 

"ਕਿਤੇ (ਕੋਈ) ਤਾਲਾਬ ਲੱਗ ਕੇ । “ਅਨੇਕ ਜ਼ਾਤੀਆਂ ਦੇ । ““ਕੂਸਵਜ਼ਾਈ” ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ 
ਮਰਦਾਨ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ । (ਬਦੀ 
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ਡੀਲ ਦਰਾਜ਼ ਜਿਨਹੁ ਕੇ ਅਹੈ' । ਆਮਿਖ ਸਭਿ ਪਸੂਅਨਿ ਕੇ ਕੱਖਤਿ। 
ਇਕ ਸ਼ੁਕਰ ਤੇ ਰੱਖਯਾਂ ਰੱਖਮਤਿ'॥੩॥ਪਸਨਿ ਸਮਾਨ ਬਿ੍ਤੀ ਜਿਨ ਚੀਨੇ। 
ਬਹ ਨਿਰਦਈ ਮਹਾਂ ਮਤਿ ਹੀਨੇ । ਹਫਸ ਵਲਾਇਤ” ਕੇ ਤਨ ਕਾਰੇ। 
ਮਹਾਂ ਮਲੋਛ ਮਹਾਂ ਬਲਵਾਰੇ ॥ ੪ ॥ ਮੋਟੇ ਨਾਕ ਓਠ ਜਿਨ ਕੇਰੇ। ਕਹਜੋ 
ਨ ਸਮੁਝਹਿੰ ਮੰਦ ਬਡੇਰੇ । ਕੇਤਿਕ ਬਰਣ ਦੇਹ ਕੇ ਕੂਰੇ। ਪੁਰਿ ਕਸ਼ਮੀਰ 
ਆਦਿ ਬਸਿ ਭੂਰੇ ॥੫॥ ਕਾਚੋ ਮਾਸ ਖਾਹਿ ਸੁਖ ਕਹੈਂ । ਪਸ਼ਤੋ ਬੋਲਤਿ 
ਸਮੁਝਿ ਨ ਪਗੈਤੁਰਕੀ ਤਰੇਤੁਰੰਗਮ ਤੋਰੈਂਗਮਨਹਿ ਬਡ ਮਗ,ਬਕਤਿ 
ਨ ਥੋਰੈ ॥ ੬॥ ਟੈਮਕ ਬਾਂਧੇ' ਸਭਿਨਿ ਅਗੇਰੇ । ਹੇਲਾ ਕਰਤਿ ਬਜਾਇ 
ਬਡੇਰੇ । ਬਾਜੇ ਅਨਿਕ ਬਜਾਵਤਿ ਚਲੇ।ਤੂਰ,ਤੁਰਮ, ਰਣਸਿੰਛੇ ਭਲ॥੭॥ 
ਬਡੇ ਦਮਾਮਦੌਥ ਲਕੈੜੀ। ਲੋਚਾ ਵਹਿ ਸੈ ਗਮਨੰਤੀ । ਚਲੇ ਤੁਰਕ 
ਮਡਿਮੰਦ ਗਵਾਰੇ”ਂ । ਹਾਨ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਕਛੂ ਬਿਚਾਰੇਨੈਂ ॥ ੮ ॥ ਭਏ 
ਕੁਸ਼ਗੁਨ ਅਗਨਿ ਮਿਲਿ ਆਗੇ । ਈਂਧਨ ਭਾਰ ਸਮੁਖ ਦਿਗ ਲਾਗੇ । 
ਮੁਰਦਾ ਦਾਹ ਦੇਨਿ ਲੋ ਚਲ। ਦਿਨ ਕੇ ਚਢਤਿ ਅਗਾਰੀ ਮਿਲੈ ॥੯॥ ਛੂਟੇ 
ਬਾਰ ਨਾਰਿ ਰੁਦਨਾਵੈਂ' ?। ਸ਼ਿਵਾ ਬਮਤਿ ਬੈਠੀ ਕੂਕਾਵੈਂ ੧ਬੋਲਿ ਉਠੇ ਚਹੁੰ 
ਦਿਸ਼ਿ ਖਰ'ਂ ਘੋਗਲਖਤਿ ਨ ਮੰਦ ਜਾਹਿੰ ਗੁਰ ਓਰ॥੧੦॥ ਕਹੂੰ ਚਾਲ 
ਧੋਈਆ ਪਾਏ । ਕਰਤਿ ਸ਼ੀਘਤਾ ਹਯ ਗਮਨਾਏ । ਉਡੀ ਧੂਲ ਰਵਿ ਬੀਚ 
ਸਮਾਯੋ । ਮਗ ਮਹਿੰ ਪੁਰਿ ਗ੍ਰਾਮਨਿ ਕੋ ਛਾਯੋ॥ ੧੧॥ ਹਿਮ ਰਿਤੁ ਹੁੜੀ 

ਪਰਹਿ ਬਹੁ ਪਾਰਾਂ । ਚਲਯੋ ਜਾਇ ਲਸ਼ਕਰ ਖਲ ਭਾਰਾ । ਸਗਰੇ । ਦਿਵਸ 
ਗਮਨਤੇ ਆਏ।ਰਾਤਿ ਪਰੀ ਤੇ ਨਹਿ ਠਹਿਰਾਏ॥੧੨॥ਆਗੇ ਪਾਂਛੇ ਕੌ ਸਮ 

ਢਾਲੋ । ਪੀ ਪੀ ਕੈਵ”" ਭਏ ਮਤਵਾਲੋ । ਮਾਂਰ ਬਕਾਰਾ ਕਰਤਿ ਸੁਨਾਵੈਂ। 
“ਕਹਾਂ ਗੁਰੂ ਹਮ ਜੈਗ ਮਚਾਵੈਂ ॥ ੧੩ ॥ ਹਮ ਤੇ ਆਗੇ ਭਾਗ ਨ ਜਾਇ। 
ਹਾਸਲ ਕਰਹਿ ਮੁਰਾਦ ਖ਼ੁਦਾਇ । ਹਜ਼ਰਤ ਕੇ ਹਯ ਦੇ ਕਰਿ ਮਿਲੋ। ਇਹ 
ਭੀ ਹਮ ਕੋ ਨਾਂਹਿਨ ਭਲੋ॥੧੪॥ ਬਜਾਹਿ ਲੋਹਿ ਸੋਂ ਲੋਹ ਕਰਾਰਾਂ । ਮਾਰਨ 

“ਭਾਵ ਸੂਰ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ । ਹਬਸ਼, ਸਬੇਸੀਨੀਆਂ । 'ਕਸ਼ਮੀਠੋਂ ਪਰੇ ਯਾਗਸਤਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ 
ਮੁਰਾਦ ਹੈ ।5ਡੁਰਕੀ ਘੋੜੇ ਦੋਠ ਤੁਰੰਦੇ ਹਨ । “ਛੋਟੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਬੈਲ੍ਰੀਆਂ (ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ) । 
੬ਮਾਰੇ ਮਾਰ ਕਰਦੀ; ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ । “ਖੁੱਲੇ ਵਾਲ । ਗਿਦੜੀਆਂ ਬੋਲਦੀਆਂ ਕਿ ਅੱਗ ਉਗਲ-- 
ਦੀਆਂ ਹਨ । ਖੇੜੇ । "ਦਬਰਾਬਰ ਹੇਕੇ । "ਸ਼ਰਾਬ । #ਇਹ ਦੇ ਤੁਕਾਂ ਇਕ ਲਿਖਤੀ 
ਤੇ ਇਕ ਛਾਪੇ ਦੇ ਨੁਸਖੇ ਵਿਚ ਹਨ ਕਈ ਲਿਖਤੀ ਨੁਸਖਿਆਂ ਵਿਚ ਨਹੀ” ਹਨ । 
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ਮਰਿਬੇ ਮਜਹਿ ਅਖਾਰਾ । ਮਨ ਭਾਵੜਿ ਹਮ ਤਬਿ ਕਰਿ ਲੈ ਹੈ'। ਮਾਜਹਿੰ 
ਗੁਰੁ ਕਿਧੋਂ ਪਕਰੈ ਟੈਂ?॥੧੫॥ ਸਤੁਦਵ ਮਿਟਠੀ ਬਿਪਾਸਾ ਦੋਉ । ਆਵਤਿ 
ਭਈ ਅਗਾਰੀ ਦੋਉ । ਗਨ ਭਰਨੀ" ਬਹੁ ਘਾਟਨਿ ਕੋਰੀਗਹਿ ਮੰਗਵਾਇ 
ਬਟੋਰਿ ਘਨੇਰੀ ॥ ੧੬ ॥ ਲਗੀ ਰਾਤਿ ਕੋ ਹੋਵਨਿ ਪਾਰ । ਮੁਗ਼ਲ ਪਠਾਨ 
ਸੁ ਕਈ ਹਜ਼ਾਂਰਸਿਖ ਕੀ ਸੁਤਾ ਜੋਧ ਕੀ ਦਾਰਾ।ਤਿਨ ਦਲ ਕੋ ਆਗਵਨ 
ਬਿਚਾਰਾ ॥ ੧੭ ॥ ਧਰਜੋ ਹੜੋ ਧਰਨੀ ਪਰ ਥਾਰ' । ਭਿਸ ਮਹਿ ਮੁਕਤਾ 
`ਢਾਰੁ ਸੁ ਡਾਰਿ। ਧਰ ਕਰਿ ਨਾਥ ਸੁਧਾਰਤਿ ਸੋਦ”। ਮੰਦ ਮੰਦ ਜੋ ਥਰਕਨ 
ਹੋਇ॥ ੧੮ ॥ ਹੁਤੀ ਚਤਰ ਪੁਨ ਪਰਖਤਿ ਮੋਤੀ ।-ਕਹੋ' ਨਹਿ ਇਨ ਕੀ 
ਬਿਰਤਾ ਹੋਤੀ ?-੧ਬਾਰ ਬਾਰ ਸੋ ਨੀਕੇ ਦੇਖਿ । ਜਾਨਯੋ-ਲਸ਼ਕਰ ਆਇ 
ਵਿਸ਼ੇਖ ॥੧੯ ॥ ਧਰਾ ਇਹਾਂ ਲਗਿ ਹਾਲਤਿ ਮੰਦ“ । ਪਰਤੇ ਸੈਮ ਤੁਰੇਗਮ 
ਬਿੰਦ-। ਤਤਛਿਨ ਨੀਕੇ ਨਿਰਨੇ ਕੀਨਿ । ਸੁਧਿ ਹਿਤ ਨਰ ਪਠਾਇ ਕਰਿ 
ਦੀਨਿ ॥੨੦॥ ਪ੍ਰਥਮ ਸੁ ਰਾਇ ਜੋਧ ਢਿਗ ਆਯੋ । ਘਰ ਕੌ ਕਹਜੋ ਸੈਦੇਸ਼ 
ਸੁਨਾਯੋ । ਜਿਮ ਪਰਖਜੋ ਸੋ ਰੀਤਿ ਬਤਾਈ । “ਦੇਰਿ ਨ ਲਖਹੁ ਸੈਨ ਬਡ 

. ਆਈ!॥ ੨੧॥ ਤਿਸ ਲੇ ਜੋਧ ਆਪਨੇ ਸਾਥ । ਪਹੁੰਚਜੋ ਜਹਿੰ ਬੈਠੇ ਗੁਰ 
ਨਾਥ । ਸਿੱਖ ਮਸੈਦ ਬ੍ਰਿੰਦ ਬਰ ਬੀਰ । ਬੈਠੇ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਗੋਵਿੰਦ ਤੀਰ॥੨੨॥ 
ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਬਹਿਲੋ ਦੋਇ । ਇਹ ਬੈਠੇ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿਗ ਹੋਇ । ਜਬਿ ਕੇ 
ਜੈਗਲ ਕੋ ਗੁਰ ਆਏ । ਤਬਿ ਕੇ ਸੈਗ ਰਹਡਿ ਸੁਖ ਪਾਏ॥੨੩॥ਦਰਸ਼ਨ 
ਲਾਭ ਲੋਤਿ ਹੈਂ ਲੋਚਨ । ਬੀਚ ਬਿਰਾਜਹਿ ਕਸ਼ਟ ਬਿਮੋਚਨ। ਬੈਠਜੋ ਜੋਧ 
ਗੁਰੁ ਸਨਮਾਨਾਂ । ਲਸ਼ਕਰ ਆਯੋ ਪ੍ਰਭੂ ! ਮਹਾਨਾਂ॥੨੪॥ ਇਹ ਨਰ ਸੁਧਿ 
ਲੋ ਕਰਿ ਅਥਿ ਆਵ। ਪਰਖਨਿ ਸਿੱਖ ਸੁਤਾ ਜਿਮ ਪਾਵ।ਥਰਕਤਿ ਥਿਰ£ 
ਇਹਾਂ ਲਗਿ ਜਾਨੋ । ਯਾਂਤੇ ਜਾਨੀ ਸੈਨ ਸਹਾਨੋ ॥ ੨੫ ॥ ਬਿਲਮ ਨਹੀ 
ਅਬਿ ਆਵਨ ਮਾਂਹੀ । ਪਰਹਿ ਜੋਗ ਘਮਸਾਨ ਮਹਾਂ ਹੀ? । ਸੁਨਿ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ 
ਗੋਵਿੰਦ ਕਹਿੰ ਐਸੇ । “ਹਮ ਭੀ ਤਯਾਂਰ ਅਗਾਰੀ ਬੈਸੇ॥ ੨੬ ॥ ਜਾਵਤ” 
ਦੇਨਿ ਹੇਤੁ ਸਵਧਾਨਾਂ । ਸਮੂਖ ਸਿਪਰ ਇਹ ਪਾਤਰ” ਨਾਨਾ । ਗੌਰੀ ਗਨ 
ਜਨੁ ਸ਼ੱਕਰ ਪਾਰੇ।ਖਪਰੇ ਮਨਦੁੰ ਜਲੋਬ ਉੜਾਰ॥੨੭॥ਦੱਕ ਬੱਕ੍ਂ ਘੋਵਰ”” 

` ਲੇੜੀਆਂ । “ਇਸਤ੍ਰੀ ਨੇ । ਬਾਲ । “ਉਸ (ਬਾਲ ਵਿਚ) ਨੱਬ ਧਰਕੇ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਥੀ । 
“ਧਰਤੀ ਇਥੇਂ ਤਾਈਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹਿਲਦੀ ਹੈ । 5ਧਰਤੀ। “ਜ਼ਨਾਫਤ; ਖਾਣਾ । ''ਜ਼ਾਂਤੋਂ ਹਨ । 
ਦਣੋਢੇ ਦੱਂਕਰ । ਇਕ ਮਠਿਆਈ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ । 
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ਗਨ ਦੋ ਹੈ'। ਬੜੇ ਸੁਹਾਰ' ਕ੍ਰਿਪਾਨ ਖੁਐ ਹੈਂ? । ਕਹਿ ਬਿਧੀਆਂ “ਜਬਿ ਹੀ 
ਹਯ ਲਜਾਯੋ । ਤਬਿ ਕੇ ਤਯਾਰ ਚਹਤਿ ਹੈ' ਧਾਯੋ'॥੨੮॥ ਨਹਿ ਬਿਲਮਹਿੰ 
ਰਿ੫ ਆਵਨ ਮਾਂਹੀਆਂਵਹਿ ਸ਼ਾਹ ਕਿ ਲਸ਼ਕਰ ਤਾਂਹੀ ।ਮਗ ਮਹਿੰਊਨਹਿ 
ਸਧਿ,ਹੈ'ਅਥਿ ਕਹਾਂ ?। ਬਿਨ! ਬਿਲਮ ਪਹੁੰਚੈਂਗੇ ਇਹੰ? ॥੨੯॥ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ 
ਗੋਵਿੰਦ ਦਿ੍ਸ਼ਟਿ ਚਲਾਏ।ਬਹਿਲੋ ਕੋ ਬੂਝਤਿ ਬਿਕਸਾਂਏ/ਕੂਤ ਪਤ ਚਾਰੋਂ 
ਦਿਸ਼ਿ ਕੇਰੇਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਬਸੀ ਕਰੇ ਸਭਿ ਤੇਰੇ॥੩੦॥ਤਿਨ ਤੇ ਸੁਧ ਮੰਗਵਾਇ 
ਸੁਨਾਵਹੁ । ਜਹਿੰ ਲਸ਼ਕਰਿ,ਅਬਿ ਤਹਾਂ ਬਤਾਵਹੁ”। ਸੁਨਿ ਬਹਿਲੋ ਇਕ 
ਧ੍ਰੋਤ ਧਵਾਯੋ । ਮਨ ਸਮ ਬੇਗ ਕਰਤਿ ਸੁਧਿ ਲਯਾਯੋ ॥ ੩੧ ॥ ਬਾਤਨਿ 
ਕਰਤਿ ਤਹਾਂ ਤਬਿ ਕਹਮੋ । ਪ੍ਰਭੁ ਜੀ ! ਸਲਿਤਾ ਤਟ ਅਬਿ ਲਹਜੋ।ਸਾਰੇ 
ਦਿਵਸ ਚਲੋ ਹੀ ਆਏ।ਨਿਸਾਂ ਪਰੀ ਬਹੁ ਤਹਾਂ ਥਿਰਾਏ॥੩੨॥ਕੇਤਿਕਪਾਰ, 
ਉਰਾਰ ਕਿਤੇਕ । ਕੇਤਿਕ ਨੌਕਾ ਚਢੇ ਅਨੇਕ । ਥਕਤਿ ਬਿਰੇ, ਕੋ ਸਪਤਿ 
ਪਰੇ ਹੈਂ । ਕੋ ਸ਼ਰਾਬ ਕਰਿ ਪਾਨ ਗਿਰੇ ਹੈ'॥ ੩੩॥ ਕਿਤਿਕ ਮਿਲੇ ਬਹੁ 
ਪਾਵਕ” ਜਾਂਰੀ। ਲਗਜੋ ਸੀਤ ਬਹੁ ਕੌਪ ਧਾਰੀ।ਕਰ ਪਗ ਸੁੰਨ ਭਏ ਜਿਨ 
ਛੋਰੇ । ਸਲਿਤਾ ਤਟ ਕਰਿ£ ਸੀਤ ਘਨੇਰੇ? ॥ ੩੪ ॥ ਸੁਨਿ ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ 
ਤੇ ਬੈਨ । ਪਰੀ ਨਦੀ ਤਟ ਸਗਰੀ ਸੈਨ? । ਜੋਧ ਆਦਿ ਸਭਿ ਅਚਰਜ 
ਮਾਨਜੋ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਬਹੁਰ ਬਖਾਨ3ੋ॥੩੫॥“ਅਬਿ ਤੂੰ ਪ੍ਰੇਤ ਪਠਾਵਹੁ 
ਕੋਈ । ਮਿਲਕੋ ਰਹੈ ਤਿਸ ਲਸ਼ਕਰ ਸੋਈ । ਜਥਿ ਹੁਇ ਕੂਚ ਬਤਾਵਹਿ 
ਆਇ। ਬਨਿ ਸਵਧਾਨ ਰਹੈ ਸਮੁਦਾਇ? ॥ ੩੬ ॥ ਡੇਢ ਕੁ ਜਾਮ ਜਾਮਨੀ 
ਗਈ।ਇਹ ਬਾਤੈ' ਸਤਿਗੁਰ ਸਭਿ ਕਈ।ਕਰਿ ਨਿਸ਼ਚੈ ਪੁਨ ਪੌਢਿ ਪ੍ਰਯੀਕ। 
ਸੁਖ ਸੋ ਸੁਪਤੇ ਬਿਨਾ ਅਤੇਕ” ॥੩੭॥ ਨਿਜ ਨਿਜ ਡੇਰੇ ਸਭਿ ਚਲਿ ਗਏ। 
ਅਰਧ ਸੁਭਟ ਸਵਧਾਨੀ ਕਏ । ਅਰਧ ਸੁਪਤਿ ਤੇ ਨਿੰਦਾ ਪਾਈ।ਜਾਗੇ ਪ੍ਰਭੁ 
ਪ੍ਰਭਾਤਿ ਹੁਦ ਆਈ॥੩੮॥ਸੋਚ ਸ਼ਨਾਨ ਆਦਿ ਸਭਿ ਕੀਨਿ । ਸੁਨਿ ਕਰਿ 
ਆਸਾਵਾਰ ਪ੍ਰਬੀਨ । ਬੈਠੇ ਹੁਤੇ ਸਕਲ ਚਲਿ ਆਇ ।ਸੁਭਟ ਮਸੈਦ ਸਿੱਖ 
ਸਮੁਦਾਇ॥੩੯॥ਗੁਰ ਕੇ ਕਹੇ ਭੂਭਨੀ ਪਹਿਲੋਂ।ਪਠੀਨਿਸਾਂ ਮਹਿੰ ਸੁਧ ਹਿਤ 
੧ਇਕ ਪੂਕਾਰ ਦਾ ਮੇਣ ਵਾਲ। ਤੇ ਸਲੂਣਾ ਪਕਵਾਨ ਜੇ ਮੈਂਦੇ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤ੍ਰਿਕੋਣਾ 
ਹੁੰਦਾ ਹੈ । (ਹਿੰਦੀ, ਸੁਹਾਲ । ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ “ਸਹਾਰੀ? ਸਦੀ ਪੂਰੀ ਨੂੰ ਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ] । "ਧਾਵਾ 
ਕਰਨਾ । “ਭਾਵ ਉਹ ਥਾਂ । “ਮਨ ਫਤ ਛੇਤੀ ਕਰਕੇ। “ਅਗਨੀ । #ਨਦੀ ਦਾ ਕੈਂਢਾ ਹੋਣ 
ਕਰਕੇ । “ਬੈ ਡਰ ਹੋਕੇ । 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੁਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੩੨੨੬) ਰਾਸਿ ੭ । ਅੰਸੂ 8੩, 

ਬਹਿਲੋ।ਜਥਿ ਲਸ਼ਕਰ ਕੋ ਹੋਵਹਿ ਕੁਚ। ਤਬਿ ਸੁਧਿ ਦਿਹ ਇਤ ਆਇ 
ਪਹੂਚਿ੪੦॥ਸੋ ਤੁਰਕਨ ਕੇ ਦਲ ਮਹਿ ਗਈ।ਸੁਧ ਹਿਤ ਬੀਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ਤਿ 
ਭਈ।ਤਹਾਂ ਹੁਤੋ ਇਕ ਪਠਤਿਮੁਲਾਨ।ਕੂਤਨ ਬਿੱਦਯਾਬਿਖੈ ਮਹਾਂਨ॥੪੧॥ 
। ਲਖੀ ਭੂੜਨੀ ਕੀ ਗਤਿ ਤਾਂਹੂ।ਸੁਧਿ ਹਿਤ ਪਹੁੰਚੀ ਲਸ਼ਕਰ ਮਾਂਹੂਮੰਤ੍ਨ 
ਸੈਗ ਪਕਰਿ ਸੋ ਲਈ.ਕੂਤਨ ਸੰਪ ਕੋਦਕਰਿਦਈ ॥੪੨॥ ਬਹਿਲੋ ਕੌ ਸੁਧਿ 
ਭਈ ਨ ਆਇ। ਨਿਸ਼ਚੈ ਧਰਜੋ ਕਿ-ਇਹੁ ਸੁਧ ਲਯਾਇ--ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਢਿਗ 
ਬੈਠਯੋ ਭਬਿ ਜਾਈ । ਚਹੁੰ ਦਿਸ਼ ਮਹਿ ਥਿਰ ਨਰ ਸਮੁਦਾਈ।੪੩॥ਸਾਦਰ 
ਨਿਕਟਿ ਬਿਠਾਯੋ ਜਬੈ । ਮੁਸਕਾਵਤਿ ਬੋਲੇ ਗੁਰ ਤਬੈ । “ਕਹੁ ਭਈ ਸੁਧ 
ਲਸ਼ਕਰ ਕੇਰੀ । ਕੂਚ ਕਿ ਹੈ ਮੁਕਾਮ ਇਸ ਬੈਰੀ?” ॥ ੪੪॥ ਕਹਤਿ ਭਯੋ 
ਦੋਨਹੁ ਕਰ ਜੋਰੇ । ਡੁਰਕ ਜਿ ਕੂਚ ਕਰਹਿ ਇਤਿ ਓਰੇ । ਤਤਛਿਨ ਹੀ 
ਸੁਧ ਮੋ ਵਿਗ ਆਇ। ਸਭਿ ਰਾਵਰ ਕੋ ਦੇਉ' ਸੁਨਾਇ? ॥੪੫ ॥ ਅੰਤਰ- 
ਜਾਮੀ ਗੁਰੂ ਬਖਾਨਾ । ਭਯੋ ਕੂਚ ਲਸ਼ਕਰ ਪ੍ਰਸਬਾਨਾ । ਤਹਾਂ ਭੂਤਨੀ 
ਤੋਹਿ ਪਠਾਈ । ਗਹੀ ਮੁਲਾਨੇ : ਝਿਨ- ਸੁਧ ਪਾਈ ॥ ੪੬॥ ਤਿਸ ਕੌ ਅਥ 
ਤਜਿ ਢਿਹੁ ਭਰਵਾਸਾ । ਸੋ ਨਹਿੰ ਛੂਰਹਿ ਕਰਸਿ ਬਿਨਾਸਾ”” । ਸੁਨਿ ਗੁ 
ਬਦਨ ਸਕਲ ਬਿਸਮਾਏ । ਤਬਿ ਬਹਿਲੋਂ ਬਹੁ ਕੂਤ ਪਠਾਏ ॥ 87॥ ਤਿਨ 
ਤਤਛਿਨ ਸੁਧ ਆਨਿ ਸੁਨਾਈ/ਗਹੀ ਕੂਤਨੀ', ਸੈਨ ਸੁ ਆਈ।ਸਭਿਨਿ 
ਸੁਨਯੋ ਮਨ ਮੈਂ ਸੁਖ ਪਾਏ । ਪੈਨ ਧੈਨ ਸਤਿਗੁਰੂ” ਅਲਾਏ”ਂ ॥ ੪੮ ॥ 
ਰਿ << ਪ੍ਰਸੋਗ ਬਰਨਨੇ ਨਾਮ ਦੋਇ ਦਤਵਾਰਿੰਸਤੀ ਅੰਸ਼ ॥ ੨੪ ॥ 

ਤੇ [ਹਸਨ ਖਾਂ ਦੂਤ ।] 

ਦੋਹਗਾ ॥ ਸਲਿਤ' ਉਤਰੇ ਸਗਲੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਇ । ਖਾਨ ਪਾਂਨ 
ਪਰਾਪਤਿ ਕਿਸੂ; ਰਹੇ ਛੂਛ ਹੀ ਕੋਇ ॥ ੧॥ ਚੌਪਈ ॥ ਜੁਗ ਤ੍ਰੋ ਜਾਮ ਕੀਨਿ 
ਬਿਸਰਾਮੇਂ । ਬਜੇ ਕੂਚ ਕੇ ਦੀਹ ਦਮਾਮੇ । ਮਹਾਂ ਸੀਤ ਮਹਿੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਏ। 
ਮੁਲ ਚਰਨ ਅਰੁ ਕਰ ਸਭਿ ਕੋਏ॥ ੨ ॥ ਅਗਨੀ ਜਾਰਿ ਜਾਰਿ ਠਰ ਖੋਵੈਂ। 
ਡਾਰਿ ਜ਼ੀਨ ਹਯ ਤਜਾਂਰੀ ਹੋਵੈਂ । ਪ੍ਰਤਿ ਹੋਤਿ ਹੀ ਸੈਨਾਂ ਚਾਲੀ । ਬਸਤ੍ਰ 
ਸ਼ਸੜ੍ ਸਭਿ ਲੀਨਿ ਮੈਭਾਲੀ ॥ ੩ ॥ ਉਦੈ ਭਯੋ ਸੂਰਜ ਭਗਵਾਨ । ਸੀਤ 
ਬਿਨਾਸਕੋ ਮਗ ਪ੍ਰਸਥਾਨਲਲਾ ਬੋਂਗ ਜੋਬਿ ਪੁਰਿ ਤੇ ਧਾਯੋਭੇਤ ਹੇਤੁ ਇਕ 
ਦੂਤ ਪਠਾਯੋ ॥੪॥ “ਡੇਰਾ ਕਹਾਂ ਸੈਨ ਹੈ ਕੇਤੀ?। ਬਿਚ.ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੁਇ ਹੇਰਹੁ 
'੧ਕਰੇਗਾ ਨਾਸ਼ (ਉਸ ਦਾ) । =ਜੂਤਨੀ ਫੜੀ ਗਈ ਹੈ; ਤੇ । 5ਸਾਂਰੋ ਔਖੇ ਹੋਕੇ । 

< #ਕੂਤ ਵਿੱਦਯਾ ਨਾਲੋਂ ਗੁਰੂ ਗੜਤ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦਰਸਾਈ ਹੈ । 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੩੨੨੭) ਰਾਸਿ ?। ਅਸੂ ੪੩ 

ਤੇਤੀ। ਕਬਿ ਹਮ ਲਰਹਿ ਸੁ ਪਰਖਹੁ ਕਾਲ' । ਇਸ ਕਾਰਨ ਆਗੇ ਤੂੰ 
ਚਾਲਿ”॥ ੫॥ ਹਯ ਕੌ ਤਕਾਗਿ। ਗ੍ਰਾਮ ਕਿਸ ਮਾਂਹੀ । ਬੇਖ ਆਪਨੋ ਰਾਖਯੋ 
ਨਾਂਹੀ।ਸੇਵਕ ਏਕ ਸੋਗ ਜਿਹ ਲੀਨੇ । ਗੁਰ ਦਲ ਮਹਿੰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੋ ਕੀਨੋ ॥ 
੬॥ ਸੈਧਕਾਂ ਸਮੈ ਪਿਖਿਨਿ ਹਿਤ ਵਿਰਨੋਦਲ ਗਨ ਨੀਰਤਾਲ” ਕੌ ਘਿਰਕੋ 
ਵਿਰਤਿ ਢਿਰਤਿ ਸੈਨਾ ਕੇ ਮਾਂਹੀ । ਗਮਨੜੋ ਰਾਇ ਚਮੂੰ ਕੇ ਮਾਂਹੀ ॥ 
੭॥ ਤਿਨਰੂ ਪਰਖਜੋ ਮਨੁਖ ਥਿਤਾਨ/ਗਹਿ ਬੂੜਯੋ ਨਹਿ ਜਾਇ ਬਖਾਨਾ। 
ਤਤਛਿਨ ਤਿਸਕੀ ਪਾਂਗ ਉਤਾਰੀ । ਮੁਸ਼ਕ ਬਾਂਧਿ ਕਰੀ ਬਹੁ ਮਾਰੀ ॥ 
੮॥ ਦਈ ਕਸ਼ਟ ਤੇ ਭੂਰ ਦੁਹਾਈ। “ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਹਿ ਲੇਹੁ ਛੁਟਾਈਂ। 
ਪਰਜੋ ਸ਼ੋਰ ਸਗਰੇ ਨਰ ਧਾਏ । ਗਹਯੋ ਤਾੜ ਕਰਿ ਗਰ ਢਿਗੇ ਲਯਾਏ ॥ 
੬॥ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਗੋਵਿੰਦ ਸੁਨਤਿ ਦੁਹਾਈ । ਪਠਿ ਬਿਧੀਆ ਮੁਸ਼ਕੈ' ਖੁਲਿ- 
ਵਾਈ।ਸੈਗ ਆਨਿ ਬਿਰ ਕਰਜੋ ਹਜੂਰੇ/ਹੇਰਤਿ ਬੋਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਟੇ॥੧₹੦॥ 
ਕੋ ਹੈਂ ਤੂੰ?ਕਿਤ ਤੇ ਚਲਿ ਆਯੋ $। ਕਹਹੁ ਸਾਚ; ਨਤ ਦੋਂ । 
ਡਰਤਿ ਮਾਰ ਤੇ ਸਾਚ ਬਖਾਨਾ । ਪ੍ਰਕੁ ਜੀ![ਤਜਹੁ ਕਿ ਕਰ ਵਿਹੁ ਹਾਨਾ॥ 
੧੧॥ ਕਰੋਂ ਸਾਚ ਮੈਂ ਆਪ ਅਗਾਰੀ । ਲਲਾਬੇਗ ਕਾਬਲ ਪੰਤਿ ਭਾਰੀ । 
ਭੈਤ ਹੇਤੁ ਹੈ ਕ੍ਰਿਪ ਨਿਕੇਤ ! । ਪਠਜੋ ਮੋਹਿ ਬਡ ਸ਼ੀਘੂ ਸਮੇਤ ॥ ੧੨॥ 
ਦਲ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਮੈਂ ਸਕਲ ਨਿਹਾਰਾਂ । ਭਟਨ ਪਛਾਨਿ ਲੀਨਿ ਬਹੁ ਮਾਰਾ।।ਸ਼੍ਰੀ 
ਗੁਰ ਤੁਮ ਪੀਰਨ ਕੇ ਪੀਰ । ਦੁਹ ਲੋਕਨ ਕੇ ਮਰਨ ਮੀਰ? ॥ ੧੩॥ ਸ਼੍ਰੀ 
ਹਰਿ ਗੋਵਿੰਦ ਬੂਝਨ ਠਾਨਾ । “ਕਹਾਂ ਸੇਨ ਤੁਰਕਾਨ ਮਹਾਨਾ ?। ਕੋਤਿਕ 
ਗਿਨੜੀ ਮਹਿੰ ਚੱਢਿ ਧਾਈ । ਕਬਿ ਇਤ ਪਹੁੰਚਹਿ ਹੇਤੁ ਲਗਾਈ!” ॥੧੪॥ 
ਸੁਨਤਿ ਹਸਨਖਾਂ ਦੂਤ ਬਖਾਨ' । “ਕਾਬਲ ਕੇ ਉਮਰਾਵ ਮਹਾਨਾ । 
ਲਸ਼ਕਰ ਪੰਚ ਰੁ ਤੀਸ ਹਜ਼ਾਰ । ਤੁਰਕੀ ਘੋਰੇ ਪਰ ਅਸਵਾਂਰ॥੧੫॥ ਕਹਯੋ 
ਸ਼ਾਹੁ-ਮਗ ਨਹਿ ਬਿਲਮਾਵਹੁ । ਲਰਹੁ ਸ਼ੀਪ੍ਰਗੁਰ ਨਿਕਫਿ ਪਠਾਵਹੁ”-1 
ਨਹੀਂ ਦੇਰ ਅਥਿ ਆਵਨ ਮਾਂਹੀ । ਪਹੁੰਚੀ ਲਖਹੁ ਚਮੂੰ ਨਿਜ ਪਾਹੀ॥੧੬॥ 
ਮੈ' ਪਿਖਿ ਪਰਖਨ ਕੀਨਿ ਬਿਚਾਰ।ਤੁਮਰੇ ਸਤ, ਸੋ ਆਇ ਹਜ਼ਾਰ।ਮਾਰ 
ਲੋਹਿੰਗੇ ਦੇਹਿ ਨ ਜਾਨੋ” । ਇਮ ਤੁਰਕਾਨਾ ਕਰਿ ਹੋ ਹਾਂਨੇ“ ॥ ੧੭॥ 

੧ਸੇ ਸਸਾਂ ਦੇਖੀ' । “ਜਲ ਦਾ ਤਲਾ । “ਗੁਰ ਨੂੰ (ਸਾਡੇ) ਪਾਸ ਭੇਜੇ (ਫੜਕੇ) । ₹ਤ੍ਹਾਂਡੇ ਪਾਸ 
ਜੇ ਸੇ (ਜੁਆਣ) ਹੈ ਤੇ ਓਹ (ਓਧਰੇਂ) ਹਜ਼ਾਰ ਅ। ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ (ਉਹਨਾ ਨੂੰ) ਮਾਗ ਲੈਣਗੇ 
ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ । “ਤੁਸੀ ਮਾਹੇਗੇ ਤੁਰਕਾਂ ਨੂੰ । 



ਸਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੩੨੨੮) ਰਜੰਸ 7 । ਸੰਮੂ ੪੩. 

ਸਵਾਧਾਨ ਰਾਵਰ ਕੀ ਸੈਨ।ਬਿਸਰਮੀ,ਇਨ ਕੇ ਸਰਮ ਹੈ ਨਾਂ ਚਾਹਤਿ ਹੈ' 

ਸੈਗਾਮ ਸੁ ਠਾਂਵੇ । ਬਹ ਅਨੰਦਤਾ ਜਿਨ ਮਹਿਂ ਬਾਢੈ” ॥੧੮॥ ਸੁਨਿ ਪ੍ਰਸੈਨ 

ਸਤਿਗੁਰ ਹੁਇ ਆਯੋ । ਢਿਗ ਤੇ ਪਾਗ ਦਿਵਾਇ ਪਠਾਯੋ । ਕਹਯੋ “ਦੇਹ 

ਸੁਧਿ ਭਿਨ ਕਹੁ ਜਾਈ” । ਫ਼ੁਟਜੋ ਹਸਨ ਖਾਂ ਗਮਨਜੋ ਧਾਈ॥੧੯0ਲਲਾ- 

ਬੇਗ ਕੌ ਮਿਲਯੋ ਅਗ/ਰੀ । ਆਵਤਿ ਲਿਏ ਜੁ ਲਸ਼ਕਰ ਭਾਰੀ । ਕਰੋ 

ਸਲਾਮ ਖਰੋ ਤਬਿ ਭਯੋ/ਕਹੁ ਸੁਧ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਤੂੰ ਗਯੋ॥੨੦॥ ਕਿਤਿਕ 

ਸੈਨ ਸੋ ਗੁਰ ਹੈ ਕਹਾਂ ? ।ਭਾਜਿ ਕਿ ਨਹਿ ਪਿਖਿ ਲਸ਼ਕਰ ਮਹਾਂ"ਹੈਲਾਰਨ 

ਹੇਤੁ ਗਾਢੋ ਭੀ ਦੇਖਾ ?। ਭਾਖਹੁ ਭੇਤ ਜੁ ਕੀਨਿ ਪਰੇਖਾ” ॥ ੨੧॥ ਸੁਨਤਿ 

ਹਸਨਖਾਂ ਭੇਵ ਬਤਾਯੋ । “ਡੇਰਾ ਗੁਰ ਉਜਾਰ ਮਹਿੰ ਪਾਯੋ। ਜਲ ਕੇ ਤਾਣ 

ਚ਼ਗਿਰਦੇ ਘੇਰ॥ਲਰਨ ਹੇਤੁ ਉਤਸਾਹੁ ਘਨੋਰਾਂ ॥੨੨॥ਕਰਹਿ ਉਡੀਕਨਿ 

ਭਣ ਬਲਵਾਨਾ । ਤੁਰੈਗ ਜ਼ੀਨ ਧਰਿ ਆਯੁਧ ਨਾਨਾ।ਤਿਨ ਕੇ ਕਹਾਂ ਪਲਾ- 

ਵਨ ਬਾਤ।ਚਾਹਤਿ ਹੈ' ਸਭਿ ਲਸ਼ਕਰ ਘਾਤ॥੨੩॥ਮੋਹਿ ਰਿਦੇ ਮਹਿ ਐਸੀ 

ਆਵੈ।ਸੋ ਭਟ;ਤੁਮ ਹਜ਼ਾਰ ਕੌ ਘਾਵੈ।ਗੁਰੂ ਬਿਲੌਦ ਬਲੀ ਸਮ ਸ਼ੇਗਕਰਹਿ 
ਪ੍ਰਭੀਖਨਿ ਗਹਿ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ॥ ੨੪ ॥ ਮ੍ਰਿਗਨਿ ਮਨਿੰਦ ਬ੍ਰਿੰਦ ਤੁਵ ਸੈਨਾ।ਤੁਮ 

ਮਹਿੰ ਤਿਨ ਕੀ ਸਮਤ ਹੈ ਨਾਂ । ਦਲ ਹੈ ਅਲਪ ਤਊ ਸਮ ਬਾਜ਼" । ਕਾਕ 

ਬਟੇਰਾ ਤੋਹਿ ਸਮਾਜ! ॥੨੫॥ ਚਾਂਰ ਹਜ਼ਾਰ ਭਟਨਿ ਕੇ ਟੋਲ। ਚਾਰਹੁੰ ਕਰੇ 

ਸ਼ੇਰ ਸਮ ਬੋਲਾਂ । ਸੁਨਿਕਰਿ ਬਾਕ ਦੂਤ ਕੇ ਸਾਂਚੇਤੁਰਕ ਤੁਰਕਪਤਿ ਸਭਿ 

ਰਿਸ ਰਾਢੇ॥੨੬ਇਹੁ ਕਾ ਮੂਰਖ ਕਰਤਿ ਬਖਾਨ।ਬਡ ਜੋਧਾ ਹੋਂ ਬਿਦਤਿ 
ਜਹਾਨ । ਕਈ ਜੈਗ ਮੈਂ ਰਿਪੁ ਗਨ ਹਤੇ । ਕਰਿ ਪੁਰਸ਼ਾਰਬ ਲੀਨ।ਸਿ 

ਵ੩?॥ ੨੭॥ ਪਾਨ ਬਾਂਰਨੀ ਕੋ ਕਰਿ ਰਹਨੋਂ“। ਸੁਨਤਿ ਦੂਤ ਤੇ ਰਿਸ 

ਕਰਿ ਕਹਜੋ। ਹ ਕੁਛ ਗੁਰ ਤੇ ਲੈ ਕਰਿ ਆਯੋ। ਕਹਿ ਕਰਿ ਚਾਹਡਿ 
ਹਮੈਂ ਡਰਾਯੋ ॥ ੨੮ ॥ ਦੁਸ਼ਮਨ ਕੋ ਪੱਖੀ ਇਹ ਜਾਨਾ । ਤਿਸ ਕੀ ਜੀਤ, 
ਹਮਹਿੰ ਚਹਿ ਹਾਨਾ। ਪਨਹੀ ਮਾਰਹੁ ਦੇਹੁ ਨਿਕਾਸੀ । ਬਹੁਰ ਨ ਕਹੈ 

ਆਨਿ ਕੋ ਪਾਸੀ॥ ੨੯॥ ਗੁਰ ਤਰੀਫ; ਕਰਿ ਨਿੰਦ ਹਮਾਰੀ । ਕਹਾਂ ਮੜੀ 

੧ਇਹ ਤਰੋਤਾਜ਼ਾ ਹਨ ਕੋਈ ਥਕਾਨ ਨਹੀਂ' ਪਿਆ ਨੇ। “ਬਹੁਤੇ ਲਸ਼ਕਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਭਜਿਆ ਹੈ 

ਕਿ ਨਹੀਂ'। 'ਬਾਜ਼ ਵਾਂਬੰ ਹੈ। “ਭਾਵ ਤੇਰਾ ਲਸ਼ਕਰ । "ਸ਼ਰਾਬ ਖੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ । 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੁਰਜ । (੩੨੨੬) ਗਾਸਿ ? । ਅੱਸੂ ਝੇੜੇ. 

ਇਨ ਮੂਢ ਬਿਚਾਰੀ! । ਇਮ ਕਹਿ ਮਾਰਤਿ ਖੇਦਿ ਖਦੇਰਾ' । ਜਾਨਿ 
ਅਨਾਦਰ ਬਹੁ ਨਿਜ ਕੇਰਾ॥੩੦॥-ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਕੋ ਨਿਕਟਿ ਸਿਧਾਊ'।ਮਨ 
ਬਾਂਛਤਿ ਤਿਨ ਤੇ ਬਰਪਾਉ'-/ਸੁਮਤਿਵੇਤ ਇਮਰਿਦੇ ਬਿਚਾਰਾ।ਸ਼ੀਘ ਗੁਰੂ 
ਕੇ ਨਿਕਟਿ ਸਿਧਾਰਾਂ ॥੩੧ ॥ ਕਹਿ ਨਿਜ ਨਾਮ ਬੂਝ ਕਰਿ ਕਹਜੋ। ਸੀਸ 
ਨਿਵਾਇ ਸਮੁਖ ਗੁਰ ਭਯੋ । “ਆਨਿ ਪਰਜੋ ਮੈ' ਰਾਂਵਰਿ ਸ਼ਰਨੀ । ਜਾਇ 
ਪ੍ਰਸੈਸਾ ਤਿਨ ਢਿਗ ਬਰਨੀ ॥ ੩੨॥ ਸਹਿ ਨ ਸਕੇ ਮਤਿਮੰਦ ਗੁਮਾਨੀ । 
ਮਾਰਜੋ ਮੋਹਿ ਕਟਕ” ਕਹਿ ਬਾਨੀ । ਰਾਖਹੁ ਲਾਜ ਪੀਰ ਜੀ ਮੋਰੀ । ਨਹੀ 
ਅਲੈਥ ਰਹਜੋ ਅਬਿ ਹੋਰੀ! ॥ ੩੩ ॥ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਿਧਾਨ ਕ੍ਰਿਪਾ ਸੁਨਿ ਕਰੀ । 
-ਹਮ ਹਿਤ-ਲਖਕੋ-ਮਾਰ ਇਸ ਪਰੀ-। ਮ੍ਰਿਦੁਲ ਬਾਕ ਕਹਿ ਦੀਨਸਿ 
ਧੀਰ । ੧ੰਪਖਹੁ ਜੰਗ ਰਹਿ ਕਰਿ ਹਮ ਤੀਰ” ॥ ੩੪ ॥ ਜੋਧ ਨਿਕਟਿ ਬੈਠੇ 
ਤਬਿ ਭਾਖਜੋ । ਨੀਕੀ ਨਹੀਂ; ਨਿਕਟਿ ਇਸ ਰਾਖਯੋ। ਛਲ ਕੋ ਕਰਤਿ 
ਰਹੈ ਦਲ ਬੀਚ । ਦੇਖਿ ਭੇਤ ਕਹਿ ਤੁਰਕਨਿ ਨੀਚ?॥ ੩੫॥ ਬਿਗਸਤਿ 
ਕਹੋ ਗੁਰੂ “ਸੁਨਿ ਜੋਧ॥ਹਮ ਜਸੁ ਸੁਨਿ ਹੁਇ ਤੁਰਕ ਸਕ਼ੋੋਧ। ਆਨਿ ਪਰੋ 
ਕੋ ਸ਼ਰਨ ਜਦਾਈ । ਨਹਿ ਤਯਾਂਗਨਿ ਮੈ! ਕਰੋਂ ਕਦਾਈ ॥ ੩੬ ॥ ਇਹਾਂ 
ਨ ਰੱਛਜਾ ਕਰਿ ਦਿਖਰਾਵੇਂ । ਤੋ ਜਮ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਬਚਾਵੋਂ' । ਐਸੋ ਥਿਰਦ 
ਜਾਨੀਐ ਮੋਹਿ । ਸੋ ਸਭਿ ਸਾਚ ਸੁਨਾਵੇਂ ਤੋਹਿ ॥੩੭॥ ਬਿਨ ਅਲੰਥ ਹੁਇ 
ਦੀਨ, ਲਚਾਰੀ । ਕਹੈ ਜੁ-ਮੈਂ' ਅਥਿ ਸ਼ਰਨ ਤੁਮਾਰੀ-। ਤਿਸ ਕੀ ਰੱਛਯਾ 
ਉਰ ਅਭਿਲਾਥੋਂ । ਕਕਾ ਨਰ ਬਪੁਰਾ;ਜਮ ਤੇ ਰਖੋ ॥ ੩੮ ॥ ਲੋਯ ਭੇਤ ਤੋਂ 
ਕਯਾ ਹੁਇ ਮੇਗਾ । ਹੜੋ' ਛਿਨਕ ਮਹਿ ਦਲ ਰਿਪ ਕੇਰਾਂ । ਦੇਉ' ਮਾਲਕੀ 
ਕਾਬਲ ਸਾਰੀ। ਇਹ ਉਮਰਾਵ ਕਰੋਂ' ਤਿਨ ਮਾਰੀ ॥ ੩੯ ॥ ਮਨਸਬ ਸ਼ਾਹੁ 
ਸਮੀਪ ਦਿਵਾਊ' । ਇਸ ਤੇ ਕਾਬਲ ਰਾਜ ਕਰਾਊ?। ਬਿਸਮੇ ਸਭਿ ਸੁਨਿ 
ਕੈ ਬਚ ਐਸਾ।-ਦਿਹੁ ਤੋਂ ਭਯੋ ਥਿਭੀਖਨ ਜੈਸਾਂ॥ ੪੦ ॥ ਆਨਿ ਮਿਲਕੋ 
ਸਲਿਤਾਪੜਿ” ਉਰੇ । ਲੈਕਾਪਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਰਘੁਬਰ ਕਰੇ-। ਸੁਨਿ ਕਰਿ ਜੋਧ 
ਬੈਢਨਾ ਕੀਨਿ । ਰਾਮਦੈਦ ਇਹੁ ਰੂਪ ਸੁ ਚੀਨ ॥ ੪₹॥ ਸਭਿ ਮਹਿ ਭਯੋ 
ਬਿਦਤਿ ਬਿਰਤਾਂਤ । ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀਨੋ ਜਿਸ ਭਾਂਤਿ । ਪੈਨ ਪੈਨ” ਸਭਿ 
ਬਦਨ ਉਚਾਰੇ । ਦੀਨਦਯਾਲ ਕੋ ਬਿਰਦ ਬਿਚਾਰੇ ॥ ੪੨॥ ਅਰਧ ਗਾਤਿ 
“ਮਾਰਿਆ ੜੇ ਖੈਦ ਦੇ ਕੋ ਨਸਾਂ ਦਿੱਭਾ[ ਚਿੱਦੀ, ਖੰਦੋਰਨਾ=ਪਰੇ ਹਟਾਉਰ) ਨਸਾ ਦੇਗ ]। 
"ਕੌੜੀ । “ਜਾਕਿਆੰ ਕਿ ਸਾਂਤੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਪਈ ਹੈ ।$ਸਨੁੰਦਰ ੩। 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੩੨੩੦) ਰਾਸਿ ੭। ਐਸੂ ੪੪, 

ਰੋਈ ਤਬਿ ਆਇ। ਕਹਤਿ ਹਸਨ ਖਾਂ ਪੰਰਪੁ ਸਮੁਦਾਇ । ਪਹੁੰਚੇ ਜਾਨਹੁ 

_ਰਖੀਅਹਿ ਤਯਾਰੀ । ਬੀਚ ਤੁਵੇਗ ਦਗੇਰਨਿ ਡਾਰੀ” ॥ ੪੩ ॥ ਸਭਿ ਦਲ 

ਮਹਿੰ ਨਰ ਸਤਿਗੁਰ ਫੇਰਾਂ ।£ਸੁਭਟ ਸੁਚੇਤ ਬਨਹੁ ਇਸ ਬੇਰਾ । ਸੌ ਸਊਰ 

ਕੋ ਪਠਕੋ ਅਗਾਰੀ/ਆਇ ਤੁਰਕ ਤਹਿ ਦਿਹੁ ਸੁਧਿ ਸਾਰੀ॥੪੪॥ਗੁਰ ਦਲ 

ਮਹਿੰ ਅੰਗੀਠੇ ਲਾਗੇ । ਜਿਨਹੁੰ ਨਿਕਟਿ ਤੇ ਪਾਲੋ ਭਾਰੇ । ਸ਼ਸਤਰਨਿ ਜੁਤਿ 

ਜਿਮਰਤਿ ਜਗਦੀਸ਼' । ਮਿਲ ਬਿਤਿ ਕਿਤ ਦਸ; ਪੰਦ੍ਰਾਂ; ਬੀਸ ॥ ੪੫ ॥ 

ਸਭਿ ਸਭਟਨਿ ਕੋ ਤਨ ਬਿਨਪਾਲੇ” । ਹਤਨ ਰਿਪੁੰਨ ਸਵਧਾਨ ਬਿਸਾਲੇ। 

ਨਿਸ ਮਹਿੰ ਤੁਰਕ ਚਵੇ ਸਭਿ ਆਏ/ਜੜ ਸਮ ਸੀਤ ਕਰੇ ਨਰ ਪਾਏ॥੪੬॥ 
ਇਤਿ ਬੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਿਂਝੇ ਸਪਤਮ ̀ਰਾਸ ਦੂਤ` ਪਮੰਗ ਬਰਨਨੇ ਨਾਮ ਤੀਨ ਦਤਵਾਰਿੰਸਤੀ ਅੰਸ਼ ॥ ੪੩ 1! 

੪੩. [ਜੈਗ ਸ਼ੁਰੂ 

ਦੋਹਰਾ ॥ ਜਾਂਮ ਦਿਵਸ ਕੇ ਚਢੇ ਤੇ ਲਵਪਰਿ ਤੋ ਪ੍ਰਸਥਾਨ । ਤੀਨ ਜਾਮ 

ਮਾਰਗ ਚਲੋ ਪੁਨ ਨਿਸ ਕੀਨਿ ਪਯਾਨ ॥ ੧ ॥ ਰੌਪਈ ॥ ਕੁਛ ਬਿੱਸ੍ਹਾਮ 

ਕੀਠਿ ਸ਼ਮ ਹੋਏਂ।ਦੋ ਇਕ ਜਾਮ ਨੀਠਿ ਹੀ ਸੋਏ'# । ਬਹੁਰ ਚਵੇ ਦਿਨ 

ਸਗਰੇ ਚਾਲੇ । ਚਾਰ ਜਾਮ ਮਹਿੰ ਪੰਥ ਬਿਸਾਲੇ ॥੨॥ ਬਹੁਰ ਨਿਸਾਂ ਦੁਸਰਿ 

ਹੁਇ ਆਈ । ਕਿਸ ਕਿਸ ਖਾਨੋ ਕੀਨਿ ਬਨਾਈ । ਦਾਨਾ ਦੀਨਸਿ ਕਿਨਧੁੰ 

ਨਿਹਾਰੀ । ਤਊ ਸ਼੍ਰਮਡਿ ਬਡ ਭੇ ਮਗ ਭਾਰੀ ॥ ੩॥ ਰੂਪਾਂ ਗ੍ਰਾਮ ਉਲੰਘਿ 

ਕਰਿ ਆਏ । ਬਹੁ ਗਾਮਨ ਕੋ ਆਗੂ ਲਕਾਏ । ਕਹੈਂ ਕਿ “ਜਿਸ ਬਲ ਗੁਰ 

ਕੋ ਡੇਰਾ। ਹਮਹਿੰ ਦਿਖਾਇ ਦੇਹੁ ਇਕ ਬੇਰਾ? ॥ ੪ ॥ਗ੍ਰਾਮਨਿ ਕੇ ਨਰ ਕੌ 

ਬਹੁ ਤਾਰੈਂਝ । ਡਰਿ ਕਰਿ ਆਗੂ ਅੱਗ ਪਧਾਰੈ । ਤ੍ਰੌਦਸ ਜਾਮ ਸੁ ਚਲਭਿ 

ਬਿਤਾਏ । ਚੌਦਸਮੇਂ ਮਹਿ ਗੁਰ ਨਿਯਰਾਏ ॥ ੫ ॥ ਮਹਾਂ ਸ਼ਰਮੰਤਿ ਅਰੁ 

ਛੁਧਤਿ ਬਿਸਾਲੇ । ਠਰੇ ਚਰਨ ਕਰ ਲਾਗਤਿ ਪਾਲੋ” । ਭੀਨਹੁਂ ਕਾਰਨ ਤੋਂ 
ਤੁਰਕਾਨ।ਬਯਾਕੁਲ ਬਹੁ, ਕਿਮ ਹੁਇ ਸਵਧਾਨਾ ॥ ੬ ॥ ਲਲਾਬੇਗ ਯੂਤ 
ਸਭਿ ਸਰਦਾਰਾ। ਨਹਿੰ ਲਸ਼ਕਰ ਕੌ ਹਾਲ ਬਿਚਾਰਾ । ਆਪ ਧਗੇ ਤਨ 

ਪਰ ਖੁਸਤੀਨ” । ਤਯਾਰਿ ਕਰਾਇ ਖਾਨ ਕਰਿ ਲੀਨਿ੯।੭॥ ਅਪਰ ਸੁਭਟ 
`ਕਸਤ੍ਰਾਂ ਸਹਿਤ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ । “ਨਿੱਘੇ । ₹ਪਾਨੇ ਨੇ ( ਰਬ ) ਪੈਰ ਠਾਰ ਕੇ 
ਜੜ੍ਹ ਵਾਂਡ ਕਰ ਦਿਤੇ । "ਥੇਕਿਆੰ ਹੋਇਆਂ ਨੇ ਕੁਛਕ ਅਰਾਮ ਕੀਤਾਂ । ਪਦ ਇਕ ਪਹਿਰ 

ਮਸਾਂ ਹੀ ਸੁੱਤੇ ਸਨ । $ਤੜੰਦੇ ਹਨ । ੭ਹੱਥ ਪੈਰ ਪਾਲਾ ਲਗ ਕੇ ਠਰ ਗਏ। ਵਾਲਾਂ ਸਫੇ 

ਚਮੜੇ ਦਾ ਚੋਗੇ ਵਰਗਾ ਗਲ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ । ੯ਭਾਵ ਖਾਣਾਂ ਖਾ ਲਿਅ। _”੫੪-ਦੇ ਇਕ 

ਜਾਮਨੀ ਰਹੀ ਮੇਇ । ਪੁਨ=ਜਾਮਨੀ ਠਾਈ ਮੋਵਿ । ਪੁਨਾ੪=ਕੀਨ ਨਿਸ ਸੇਏ । 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੩੨੩੧) ਰਾਸਿ ੭ । ਅੰਸ ੪੪. 
ਜਿਨ ਲਰਿਬੋ ਆਗੇ” । ਤੀਨਹੁ ਕਾਰਨ ਤਿਨ ਤਨ ਲਾਗੇ” । ਕਹਿ ਬਹ 
ਰਹੇ ਨ ਕਿਨਹੂੰ ਮਾਨੀ । ਕਦੈਂ ਸ਼ੀਘ੍ਰਤ ਸ਼ਾਹ ਬਖਾਨੀ” ॥ ੮ ॥ ਪਰਮ 
ਦਖੀ ਕਰਿ ਲਸ਼ਕਰ ਲਯਾਏ । ਸੋ ਅਸਵਾਰਨਿ ਕੇ ਨਿਯਰਾਏ । ਜਰਜੋਂ 
ਆਵਤਿ ਥੇ ਬੀਗ ਉਠਾਏ । ਤਯਾਰ ਤਵੈਗਨਿ ਸ਼ਲਖ ਚਲਾਦੇ ॥੯॥ ਕੜਾ 
ਕਾੜ ਜਬਿ ਇਿਕਠੀ ਛੋਰੀ । ਗਿਰੇ ਕਿਤਿਕ ਰਿ੫ ਲਾਗਤਿ ਗੋਰੀ । ਆਵਤਿ 
ਲਸ਼ਕਰ ਕੌ ਮੁਖ ਤੋਰਾ । ਦਿਖਤਿ ਨ ਜਾਂਮਨਿ ਕੌ ਤਮ ਘੋਰਾ ॥੧੦॥ 
ਲਲਾਬੇਗ ਜਾਨਜੋ ਗਰ ਇਹਾਂ । ਬਾਰ ਮਤਬੀ ਜਾਰੇ ਮਹਾਂ । ਅਨਿਕ 
ਮਸਾਲ ਜਲਾਵਨ ਕੀਨੋ। ਭਯੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਸ਼ਿਨਿ ਤਮ ਹੀਨੋ੧੧॥ ਇਮ 
ਕਹਿ ਸਤਿਗੁਰ ਜੋਧ ਚਵਾਂਯੋ। ਸੈਗੀ ਜਾਤੀ ਮਲਕ ਮਿਲਾਯੋ। ਪਰੇ ਹਾਥ 
ਇਿਮ ਰਿਪੁ ਮਤਿ ਮੋਟੇ“ । ਜਿਮ ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਸੈਦਾਨ ਸੁ ਹੋਟੇਂ ॥੧੨॥ ਛੁਧੜਿ 
ਸ਼੍ਰਮਭਿ, ਬਹੁ ਨੀਂਦ ਦਬਾਏ । ਪਾਰਾ” ਪਰੇ ਠਰੇ ਕਰ ੫ਾਏ" । ਜਾਹੁ ਬਾਜ਼ 
ਸਮ ਬੇਗ ਬਡੇਰੇ । ਹਤਹੁ ਤੁਰਕ ਜਨੁ ਲਵੇ ਬਟੇਰੇ“ ॥ ੧੩ ॥ ਸਤਿਗੁਰ 
ਦੀਨੀ ਬਿਜੈ ਸੁਖੈਨ । ਬਯਾਕੁਲ ਜੇਨਿ ਕੇਨਿ ਅਰਿ ਸੈਨ? । ਬ੍ਰਿੰਦ ਮਸਾਲੀਂ 
ਜੋਧ ਅਗਾਰੀ । ਗੁਰ ਕੋ ਹੁਕਮ ਪਾਇ ਕਰਿ ਜਾਰੀ ॥੧੪॥ ਗੁਰ ਨਗਾਰਦੀ 
ਕੋ ਕਹਿ ਨਾਮਾ। “ਦੈਰੇ ਦੈਰੇ ਦੀਹ ਦਮਾਮਾ"ਇਮ ਤੁਵੈਗ ਅਰੁ ਚਲਹਿੰ 
ਕ੍ਰਿਖਾਨਾਂ । ਸ਼੍ਰੋਣਤਿ ਅਵਨੀ ਬਹੈ ਮਹਾਨਾ ॥ ੧੫ ॥ ਦੁਹਰਿ ਚੋਬ ਧੋੱਸਾ 
ਧੁੰਕਾਰੇ? । ਵਧਯੋ ਬੀਰਰਸ ਭਫ ਲਲਕਾਰੇ । ਚਢਜੋ ਜੋਧ ਚਲਿ ਆਗੈ ਗਯੋ। 
ਦੁਹਿ ਦਿਸ਼ਿ ਮਾਰੁ ਬਾਜਤਿ ਕਯੋ ॥ ੧੬ ॥ ਭੁਧੰਗ ਪੁਯਾਤ ਫੈਦ॥ ਦਮਾਮੇ ਬਜੇ 
ਬ੍ਰਿੰਦ ਭੇਰੀ ਕੁੰਕਾਰੇ"” । ਤੁਵੈਗਾਨਿ ਗੋਰੀ ਕਸੇ ਫੇਰ ਮਾਰੇ । ਕਰੇ ਤੇਜ ਘੋਰੇ 
ਅਗਾਰੀ ਧਵਾਏ । ਕਿਨੂੰ ਤੀਰ ਮਾਰੇ ਸੁ ਨੇਜ਼ੇ ਕਮਾਏ ॥ ੧੭॥ ਭਏ ਨੇਰ 
ਸ਼ੱਤ ਤਕੈਂ ਤਾਂਹਿ ਮਾਰੈਂ । ਲਗੈ' ਅੰਗ ਜਾਂਕੇ ਗਿਰੈਂ, ਨ ਮੈਭਾਹੈ' । ਭਯੋ 

“ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਐੱਚੇ (ਹੋਕੇ) ਲੜਨਾ ਸੀ । ”(ਥਕਾਨ, ਭੁੱਖ ਤੇ ਪਾਣ)ਤਿੰਨੇ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੱਗੇ 
ਰੋਏ ਸਨ । “ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੰਹੇ ਅਨੁਸਾਰ ਛੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ । “ਭਾਵ ਹਰ ਪਾਸੇ ਚਾਨਣਾ ਹੋ ਗਿਆ 1 
“ਮਤ ਦੇ ਮੋਟੇ ਸ਼ੱਤਰੂ ਇਸ ਤਗ੍ਾਂ ਹੇਥ ਆਏ । <ਜਿਵੇ' ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਮਿਲਦੇ ਹਨ । 
2ਪਾਲਾ । ਦਹੱਥ ਪੈਰ ! ੯ਲਵੇ ਤੇ ਬਟੇਰੇ [ਸੈਸ:, ਲਵ । ਲਵਾ ਇਕ ਨਿੱਕ' ਪੰਛੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ 
ਕੋਈ ਬਟੇਰੇ ਤੇ ਕਈ ਤਿੱਤਰ ਦੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ; ਇਹ ਬਟੇਰੇ ਤੋਂ ਬੀ ਸੁਹਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 
ਇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ “ਨਵਾ? ਸੁਹਲ ਨੂੰ ਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ]। "“ਦੇਰੇ ਦੇਰੇ ਵੱਡਾ ਦਮਾਮਾ 
ਵਜਾਓ । ਦਮਾਮੇ ਵੱਜਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ “ਦੇਹ” ਕਰਕੇ ਦਸਿਆ ਹੈ । ""ਭੇਰੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ । 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੩੨੩੨) ਰਾਸਿ ੭ । ਅਸੂ ੪੪, 

ਭੇੜ ਭਾਹੋ ਨ੍੍ਿੈ ਬੀਰ ਬਾਂਕੇ । ਸਹਾਈ ਗੁਰੁ ਜਾਨਿ ਦੌਰੇ ਚਲਾਕੇ' ॥੧੮॥ 
ਉਡੀ ਧੂਲ ਰੈਨੰ” ਦੂਰੇ ਬ੍ਰਿੰਦ ਤਾਰੇ । ਮਸਾਲੈਂ ਕਰੀ ਮੰਦ,ਭੇ ਅੰਧਕਾਰੇ”। 
ਪਲੀਤੇ ਧੁਥੇ ਪੁੰਜ ਤੋੜੇ ਲਗਾਏ । ਮਨੋ ਰੈਣ ਭਾਦੋ' ਖਦਹੋਤੋ ਦਿਖਾਏ“ ॥ 
੧੯॥ ਮਹਾਂ ਨਾਦ ਹੋਯੋ ਸੁ ਬਾਜ਼ੀ ਹਿਰੇਖਾਂ । ਬਕੈ' “ਮਾਰ ਲੀਜੈ! ਸਕੋਪੰ੯ 
ਵਿਸ਼ੇਖਾਂ । “ਨਹੀਂ ਜਾਨਿ ਦੀਜੈ ਗਹੋ ਕਾਟਿ ਭਾਰੋ। ਚਲੋ ਸਾਮੁਹੇ ਬੀਰ ਸ਼ੈਕਾ 
ਨਿਵਾਰੋ? _॥੨੦॥ ਬਜੈ' ਬਿੰਦ ਬਾਜੇ ਹਕਾਹਾਕ ਬੋਲੈਂ।ਭਿੜੇ ਵੇੜ ਭਾਰੇ ਕਿਤੇ 
ਬੋਧਿ ਟੋਲੈ' । ੩ੁਵੈਗਾਨਿ ਕੀ ਮਾਟ ਮਾਂਦੀ ਬਿਸਾਲਾ। ਗਜੈ ਕੇ ਠਨੰਕੇ ਉਠੈ' 
ਠੋਕ ਜਾਲਾ॥੨੧॥ਪਰੈ' ਪੌਰ ਘੋਰੇ ਧਰਾ; ਨਾਦ ਠਾਨੌ' ।ਮਚਯੋ ਜੈਗ ਭੀਮ 
ਰਿਪੂ ਪ੍ਰਾਨ ਹਾਨੈ' । ਚਲਾਵੈ', ਕਸੈਂ ਢੋਰ ਬਾਰੂਦ ਡਾਠੀ' । ਕਿਤੈ ਏਕ ਗੋਰੀ 
ਦਗੋਰੀਨ ਘਾਲੈਂ ॥੨੨॥ ਕਲਾ ਧੈ ਜੜੇ ਮੋੜ ਤੋੜੇ ਭਖੰਤੇ । ਧਰੈ' ਹਾਬ ਧੈ 
ਤਾਕਿ ਸ਼ੱਤ ਕੇਤੇ" । ਪਲੀਤਾ ਭਥੈਂ' ਬਿੰਦ ਜ੍ਰਾਲਾ ਉਗਾਲੈਂ੯। ਚਲੈ' ਸ਼ੁੰਕ 
ਰੀਰੀ ਤੜਕੇ ਉਠਾਲੈ' ॥ ੨੩ ॥ਲਰੀਂ' ਅੰਗ ਭੈਰੈ' ਤੁਰੌਗਨਿ ਡਾਲੀ” । 
ਕਿਤੇ ਸੂਰ ਘਾਏ ਹਲਾਚਾਲ ਘਾਲੈ' '। ਕਿਤੇ ਘਾਵਿ ਘੂੰਮੇ ਗਿਰੈ' ਬੀਰ ਭੂਸੈ। 
ਕਿਤੇ ਖਾਇ ਗੋਰੀ ਖਰੇ ਧੀਰ ਝੂੰਮੈ ॥ ੨੪ ॥ ਸ੍ਰੈਯਾ॥ ਯੋ ਜਬਿ ਮਾਰ ਮਚੀ ਸ੍ਰ 
ਘਨੀ ਤਬਿ ਬੇਗ ਲਲਾ ਸੁਧਿ ਜਾਨਿ ਲਰਾਈ । ਕੈਬਰਬੇਗ ਸਮੀਪ ਪਿਖੜੋ 
ਬਡ ਬੀਰ ਬਲੀ ਤਿਹ ਸੰਗ ਸੁਨਾਈ । 'ਕ੍ਰਾਤ ! ਸੁਨੋ ਘਮਸਾਨ ਘਨੋ' ਰਣ 
ਹੋਇ ਰਹਮੋ ਸਭਿ ਕੇ ਅਗਵਾਈਪਪਾਨ ਸ਼ਰਾਬ ਕਰੋ ਕੁਛ ਥੋਰਈ,ਤੋ ਸਿਰ 
ਪਾਗਾਂ, ਕਰੋ ਅਬਿ ਧਾਈ"! ॥੨੫॥ ਆਇਸੁ ਕ੍ਰਾਤ ਬੜੇ ਕੀ ਸੁਨੀ ਤਬਿ 
ਕੰਥਰ ਬੋਗ ਨੇ ਬਾਕ ਕਹਨੋ/ਕਤਾਂ ਗੁਰ ਸੈਨ ਛਰੋ ਜਿਸ ਤੇ ਅਬਿ; ਮਾਰਿ 
ਸਭੇ ਨਿਸ ਅੰਤ ਲਹਜੋ"।ਆਪ ਖੁਦਾਦਿ ਨੇ ਬਾਂਧਿ ਦਯੋ"੧ਬਿਨ ਤ੍ਰਾਸ ਧਰੇ 
ਇਸ ਥਾਨ ਰਹਮੋ । ਸ਼ਾਹੁ ਤੁਹੋਗਨਿ ਲੈ ਅਬਿ ਦੋਨਹੁ; ਜਾਇ ਮਿਲੈਂ,ਗੁਰ 
ਲੋਹਿੰ ਗਹਜੋ ॥ ੨੬ ॥ ਸ਼ਾਹੁ ਕਰੈ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਾਂ ਜਸੁ ਫੈਲਿ ਪਰੈ ਸਗਲੇ 

“ਚਾਲਾਕੀ ਨਾਲ । “ਅਕਾਸ਼ ਵਿਚ । "(ਧੂੜ ਨੇ) ਮਸਾਲਾਂ ਦੀ ਲੋ ਮੰਦ ਕਰ ਦਿਤੀ । $ਹਨੇਗ 
ਹੋ ਗਿਆ। “ਮਾਨੋਂ`ਭਾਦੋਂ' ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਟਿਟਾਣੇ ਦਿੱਸਦੇ ਹਨ। #ਸਹਿਤ ਕੋਧ ਦੇ। “ਗਜਾੰ ਦੇ 
ਨੋਕਣ ਨਾਲ ਠਣਕਾਰੇ ਉੱਠਦੇ ਹਨ ਬਹੁੰਤੇ । 'ਵੇਰ਼ੀ ਨੂੰ ਤੱਕ ਕੇ (ਤੋੜੇ) ਭੈਭੰਦੇ ਹਨ । ਸਮੂਹ 
ਬੈਦਕਾਂ ਵਿਖੇ ਪਲੀਤੇ ਭਖਦੇ ਹਨ । "ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਅੰਗ ਤੇਗ ( ਕਰਕੇ ) ਤੇਗ ਦਿੰਦੇ ਫਲ 
“੧ਤੈਰੇ ਸਿਰ ਪੱਗ (ਇੱਜਤ ਦਾ) ਹੈ; ( ਇਸ ਲਈ ਅਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ) ਹੁਣ ਧਾਈ ਕਰੇ । "”ਸਾਫੀ 
ਰਾਤ ਮੁਕਦੀ ਤਕ ਸਭ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲਵਾਂਗੇ । "$ਬਨ ਦਿਤੈ ਹਨ (ਸ਼ੀ ਗੁਦੂ ਜੀ)। _੧੫-ਡਾਰ। 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੩੨੩੩) ਰਾਸਿ ੭ । ਅੱਸੂ ਸਝ, 
ਤੁਰਕਾਨ।ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਹੀ ਸੈਨ ਸੁਨੀ ਹਮਰੇ ਢਿਗ ਹੇਰਹੁ ਪੁੰਜ ਮਹਾਨਾ। 
ਆਟੇ ਮੈਂ ਲੋਨ ਸਮਾਨ ਮਿਲਾਵਹੁ ਕੌਨ ਬਿਰੈ ਲਰਿਬੇ ਅਗਵਾਨਾ ਹ। 
ਏਕ ਗੁਰੂ ਸਿਖ;ਹੈ' ਹਮਰੇ ਦਸ,ਕੋਂ ਬਲਵਾਨ ਜੁ ਹੋਇ ਨ ਹਾਂਨਾ'?॥੨੭॥ 
ਪਾਨ ਸ਼ਰਾਬ ਕਰੈ' ਬਹੁਤੀ, ਪਿਖਿ ਬੇਗਲਲਾ ਰਣ ਵੇਰ ਉਚਾਰੀ:-“ਜੋਰ 
ਪਰਯੋ ਬਹੁ ਘੋਰ, ਸੁਨੋ ਰਵ”, ਤੂੰ ਪ੍ਰਸਥਾਨਹੁ ਣੌਰ ਅਗਾਰੀ।ਸਾਤ ਹਜ਼ਾਰ ਸਉਰ'” ਜਿ ਸੂਰ; ਕਰੋ ਅਪਨੇ ਸੈਗ ਮੇ ਬਲ ਭਾਰੀ। ਆਗੇ ਕੋ ਰੋਕੋ ਜਾਇ 
ਬਿਲੌਕਹੁ ਰੌਰ ਮਹਾਂ, ਕਿਮ ਹੋਭਿ ਪੁਕਾਰੀ?॥ ੨੮ ॥ ਭਾਤ ਕੀ ਆਇਸੁ 
ਮਾਨਿ ਚਲਜੋ ਬਹੁ ਪਾਨਿ ਸੁਰਾ ਕਰਿ” ਬੀਰ ਹੰਕਾਰੀ । ਕੈਬਰਬੇਗ ਨੇ 
ਬੇਗ ਕਰਯੋ ਉਦਬੇਗ, ਸੁ ਬੇਗਲਲਾ ਨ ਸਹਾਰੀ"। ਦੀਹ ਢਮਾਮੇ ਸਮਹ ਬਜੇ; ਦਲ ਸਾਤ ਹਜ਼ਾਰ ਚਲੇ ਬਲ ਭਾਰੀ । ਹੇਲਾ ਪੁਕਾਰਤਿ ਗੋਰਿਨੇ 
ਮਾਰਤਿ ਤੋਮਰ ਧਾਰਤਿ ਆਇ ਅਗਾਰੀ ॥ ੨੯॥ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਧੀਰ 
ਬਲੀ ਬਰ£ਬੀਰ ਸਮੀਰ”ਕੇ ਸੋਗ ਬਖਾਨਾਂ£ਆਇ ਸਹਾਇਕ ਹੋਇ ਅਬੈ; 
ਲਗਿ ਸੈਲ ਹਿਮਾਲਹਿ ਸੀਤ ਮਹਾਨਾ । ਸ਼ੱਤ੍ਨਿ ਕੇ ਤਨ ਸੀਤ ਕਰੋ ਜਿਨ 
ਭੈ ਨ ਬਨੇ ਕੁਛ, ਹੈ ਠਰਵਾਨਾਂ।ਕੰਪ ਉਠੈ'` ਸਭਿ ਕੋਰ ਸਰੀਰ ਅਧੀਰਜ 
ਬੀਰਜ” ਕੋ ਕਰਿ ਹਾਨਾ?॥ ੩੦ ॥ ਆਇਸੁ ਪਾਇ ਚਲਯੋ ਹਰਖਾਇ, 
ਲਗਜੋ ਹਿਮ ਸੇਲ ਕੇ ਜਾਇ ਸਬਾਨਾ । ਸੀਤ ਕੌ ਲੜਾਇ ਬਹਜੋ ਇਤ 
ਆਇ; ਜਹਾਂ ਰਣ ਥਾਇੰ,ਲਰੇ' ਤੁਰਕਾਨ। ਲਗੋ ਸਰੀਰਨਿ,ਧੀਰ ਤਜੀ 
ਠਰਿ ਭੂਰ ਭਯੋ, ਬਡ ਸੀਤ ਕੌ ਮਾਨਾ । ਹਾਬ ਕੀ ਆਂਗੁਰੀ ਨਾਂਹਿ ਖੁਲ, 
ਮੁਖ ਦੇਤ ਬਜੈਂ"ਬਲ ਹੀਨ ਅਜਾਨਾ ॥੩੧॥ਚੀਰ ਤੇ ਛਾਦ'ਸਰੀਰਨ ਕੇ 
ਜੁਗ ਹਾਬਨਿ ਦੇਤ ਹੈ' ਕਾਂਖ ਮਝਾਰਾ"।ਕੌਨ ਤੁਵੌਗ ਚਲਾਇ ਸਕੈਛੁਟਿ 
ਬਾਗ ਗਈ,ਨ ਕਿਕਾਨ ਸੈਭਾਰ।ਕੈਪਤਿ ਹੈ ਤਨ ਹੋਤਿ ਨਹੀਂ ਜੁਛਆਇ 
ਭਿਰੇ"'” ਮੁਖ ਬੋਲ ਉਚਾਰਾ।ਕੌਬਰਬੇਗ ਭਯੋ ਰਣ ਮੈਮੁਖ ਹੋਇ ਤੁਵੈਗਨਿ 
ਕੇ ਕੜਕਾਰਾ ॥ ੩੨ ॥ ਸਾਤ ਹਜ਼ਾਰ ਕੀ ਭੀਰ ਅਈ ਜਬਿ, ਜੋਧ ਨੇ 
ਜੋਰ ਪਰਯੋ ਤਬਿ ਜਾਨਾ। ਸ਼ਾਹੁ ਸਲੋਸ ਸੁ ਭਾਤ ਹੁਤੋ ਬਲਵਾਨ ਕਿ ਸਾਥ 
“ਗੁਫੂ ਜੀ ਪਾਸ ਜੇ ਇਕ ਸਿੱਖ (ਹੈ ਤਾਂ) ਸਾਡੇ (ਪਾਸ) ਦਸ਼ (ਸੂਰਮੇ) ਹਨ, ਕਿਹੜ' ਬਲੀ ਹੈ ਜੋ 
(ਇਕ ਦਸਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ) ਨਾ ਮਹੇਰਾ । “(ਇਹ) ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣੀਂਦੀ ਹੈ । ₹ਸਵਾਰ । “ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਕੇ । 
“ਛੇਤੀ ਕੀਤਾ (ਉਦ੍ਰੇਗ=) ਐੱਗੇ ਜਾਣਾ, ਲਲਾਬੇਗ ਦੀ (ਬਾਣੀ) ਨ ਸਗਰੀ । $ਹਵਾ ਦੇ ਬੀਰ 
6 ਕਿਹਾਂ । “( ਠੰਢ ਨਾਲ ) ਠਰ ਜਾਣ । "ਬਲ । €ਭਾਵ ਹਵਾ ਦ। ਬੀਰ ਗਿਆ। '2£੯ 
'ਵਜਣ ਲਗ ਗਏ। "ਕਪੜਿਆਂ ਨਾਲ ਢਕਕੇ । "ਵੇਖੀਆਂ (ਕੱਛ) ਵਿਚ । ਆ ਫਿੜੇ ਹਨ । 



ਸੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾ੫ ਸੂਰਜ । (੩੨੩੪) ਰਸਿ ੭। ਅਤ ੪੪, 
ਸ ਬਾਕ ਬਖਾਨਾ । “ਮਾਰਿ ਤੁਦੈਗਨ ਭੈਗ ਕਰੋ ਇਹ ਆਵਤਿ ਅੱਗ ਬਧ੍ਯੋ 
ਤੁਰਕਾਨਾ।ਪੰਚ ਸੈ ਲੋਹ ਪਵੈਂਗਮ ਸੈਗ ਉਠਾਇ ਕੈ ਬਾਗ ਕਰੋ ਘਮਸਾਨਾ” 
॥੩੩॥ ਜੋਧ ਸੁ ਕਾਂਤ ਕੀ ਆਇਸੁ ਕੋ ਸੁਨਿ ਸ਼ਾਹੁ ਸਲੇਮ ਚਲਜੋ 
ਉਝਸਾਹੂ । ਤੀਰ ਤੁਵੈਗਨਿ ਤੋਮਰ ਤੇ ਭਰਵਾਰਨ ਕੋ ਗਹਿ ਕੈ ਕਰ ਮਾਂਹੂ। 
ਜਾਇ ਤੁਦੈਗਨ ਕੌ ਛੁਰਿਵਾਯਹ ਏਕ ਹੀ ਬਾਰ ਪਰੇ ਬਿਧਿ ਯਾਂਹੂ । ਜਯੋੱ 
ਦਲ ਟੀਡਨਿ ਕੌ ਲਖਿ ਕੈਪੁੰਹਤ ਮਾਂਰਨ ਧਾਇ ਬਿਹੈਗਮਤਾਂਹੂ ॥੩੪॥ 
ਜਾਤ ਹਾਂਜ਼ਰਨ ਉਪਰ ਪਾਂਚਸੈ ਦੌਰ ਗਏ ਇਮ ਮਾਰਨ ਕੋ। ਹੋਡਿ ਛੁਧਾਤੁਰ 
ਕੋਹਰਿ ਜਯੋਂ ਮ੍ਰਿਗ ਕੋ ਸੁਨਿ ਨਾਦ ਨਿਹਾਰਨ ਕੌ। ਹਾਬ ਉਠਾਇ ਸਕੈ ਨ 
ਰਿਪੂ, ਠਰਿ£ ਸੁੱਨ ਭਏ ਹਿਤ ਹਾਰਨ ਕੋਂ”ਨ੍ਰੈ ਨ ਤੁਵੰਗ ਸੈਭਾਰਨ ਕੋ ਤਬਿ 
ਕੌਨ ਗਹੈ ਤਰਵਾਰਨ ਕੋ ॥ ੩੫ ॥ ਆਧ ਹਜ਼ਾਰ ਝੁਵੈਗ ਛੁਟੀ ਰਿਪੁ ਚਾਰ 
ਸੈ ਮਾਰਿ ਕੈ ਕੂਮਿ ਗਿਰਾਏ।ਫੁਟ ਗਏ ਰਾਨ ਤੁੰਡ ਰੁ ਮੁੰਡ ਪ੍ਰਚੈਡ ਹੀ ਘਉ 
ਲਗੇ ਸਮੁਦਾਏ । ਬ੍ਰੰਦ ਪਠਾਨ ਗਿਰੇ ਮੁਗ਼ਲੋ, ਹੱਬਯਾਂਰ ਨ ਹੋਇ ਸਕੋ" 
ਪਛੁਤਾਏ । “ਹਾਇ” ਕਰਾਂਹਤਿ“, ਕੋ ਹਤਿ ਭੇ, ਕੁਛ ਜੀਵਤਿ ਪਾਇ ਦੁਰੈ 
ਹਯ ਧਾਏ” ॥ ੩੬ ॥ ਅੰਗਨਿ ਭੈਗ ਤੁਰੇਗ ਭਏ ਬਿਚ ਜੈਂਗ ਗਿਰੇ ਭਰ 
ਸੈਗ ਗਿਰਾਏ । ਬੀਚ ਮਸ਼ਾਲਦੀ ਨਾਸ਼ ਕਰੇ, ਅੰਧਕਾਰ ਮਹਾਂ ਅਰੁ ਧੂਲ 
ਉਡਾਏ।ਪੂਰਨ ਸ਼੍ਰੋਟ ਬਿਲੋਚਨ ਭੇ,ਤਨ ਖੇਹ ਜਮੀ;ਅਤਿਸ਼ੇ ਅਕੁਲਾਏ"। 
ਘੋਰੇ ਮਰੇ ਅਟਕੈ' ਚਲਤੇ ਤਿਨ ਉਪਰ ਔਰ ਗਿਰੈ' ਜੁ ਧਵਾਏ' ॥ ੩੭॥ 
ਦੋਹਰਾ॥ਸ਼ਸੜ੍ਰ ਭਏ ਨਹਿੰ" ਸ਼ੱਤ੍ਰ ਤੇ ਸ਼ਾਹਸਲੇਮ ਸੁ ਜਾਨਿ।ਖੈਂਚਿ ਕਿ੍ਪਾਨੈ' 
ਮਿਲਿ ਗਏ ਮਾਰਿ ਮਾਰਿ ਕਰਿ ਲ੍ਰਾਨ ॥ ੩੮ ॥ ਤੁਰਤ ਆਪ ਹੀ ਮੁਰਿ ਪਰੇ 
ਟੌਰ ਤੁਰਕਨਿ ਪਾਇ । ਕਟਨਿ ਲਗੇ ਤਬਿ ਆਪ ਮਹਿ" ਕਛੂ ਨ ਜਾਨਯੋ 
ਜਾਇ ॥ ੩੯॥ ਸ਼੍ਰੈਯਾ ॥ ਪੂਤ ਪਿਤਾ ਕੇ ਹੜੇ ਸਿਰ ਮੈ' ਪਿਤ ਮਾਰਤਿ ਪੁਤ ਕੌ 
ਨਾਂਹਿਨ ਜਾਨੈ । ਕ੍ਰਾਤ ਸੋਂ ਕ੍ਰਾਤ ਗਿਰਜੋ ਕਟਿਕੈ ਤਿਮ ਨਾਂਹਿ ਚਚਾਂ ਕੌ 
ਕੁਤੀਜ਼ ਪਛਾਨੈ। ਮੀਤ ਸੇਂ' ਮੀਤ ਕ੍ਰਿਪਾਨ ਬਹੀ, ਮਤਿ ਹੋਤਿ ਭਈ ਹਤਿ॥ 
ਆਪ ਹੀ ਹਾਨੈਂ'।ਮਾਰਿ ਮਰੇ ਸੁ ਹਜ਼ਾਰ ਹੀ ਸ਼ੱਤ੍ਰਨਿ ਬੋਰ ਹੀ ਕਾਲ ਬਿਖ 

“ਵਿੀ ਦੇ ਦਲ ਨੂੰ । ਮੁਰਾਦ ਤਿਲੀਅਰ ਤੋਂ ਹੈ। ਤਿਲੀਅਰ ਮਕੜੀ ਨੂੰ ਕਟ ਸਿਟਦਾ ਹੈ । 
ਬਠਰੇ ਹੋਂਏ (ਵੇਰੀਂ) । ਏਹਾਰਨੇ ਲਈ । ੯ਹਬਿਆਰਾਂ ਦਾ (ਵਾਰ) ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ। (ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ) | 
“ਹਾਇ ਹਾਇ ਕਹਿਕੇ ਕ੍ਰਲਾਂਵਦੇ ਹਨ । “ਜੇ ਕੁਛ ਜੀ'ਵਦੇ ਸਨ (ਉਹ ਮੇਕਾ) ਪਾ ਘੋੜੇ ਗਜਾਕੇ 
ਲੁਕ ਗਏ । "ਫੰਨ ਤੇ ਨੇਤ (ਧੜ ਨਾਲ) ਭਰ ਗਏ; ਸਰੀਰ ਤੇ ਬਹ ਜਮ ਗਈ; ਬੜੇ ਹੀ 
ਵਿਆਕੁਲ ਹੇਏ । ਦਜੇ ਦੌੜੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ । "?ਗਾਵ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਨ। ਦੱਲ ਸਕੇ । "ਭਾਵ ਤੂਰਕ 1 
"(ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ) ਆਖ ਰੀ ਨਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ! 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਮੁਰਜ । (੩੨੩੫) ਰਾਸਿ ੭ । ਅਸੂ ੪੫. 
ਤੁਰਕਾਨੈ॥੪੦॥ਦੌਹਰ॥ਸਪਤ ਸਹੱਸ੍ਰਨਿ ਕੇ ਬਿਖੈ ਪਰੀ ਰੌਰ ਇਸ ਭਾਇ । 
-ਕਿਤ ਹਮਰੋ ਦਲ, ਕਿਤ ਗੁਰੂ-ਨਹਿ ਕਿਛੁ ਜਾਨਯੋ ਜਾਇ॥੪੧॥-ਕਿਤ 
ਗਮਨੇ, ਕਿਤ ਤੇ ਹਟੇ-ਰਹਜੋ ਨ ਕੁਛ ਮਨ ਗਯਾਨ । ਇਕ ੩੧, ਪਨ 
ਹਿਮ;ਰਜੁ'ਅਧਿਕ,ਪਰੇ ਪ੍ਰਾਨ ਕਰਿ ਹਾਨ॥੪੨॥ਇਤ ਉਤ ਕੋ ਕਿਤ ਟਰਿ 
ਗਯੋ ਦੈਵ ਜੋਗ ਤੇ ਕੋਇ । ਬਚਯੋ ਰਹਜੋ, ਬਾਕੀ ਸਕਲ ਪਰੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਰਣ 
ਹੋਇ॥ ੪੩॥ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖਨਿ ਤੇ ਕਹਹੁ ਪੂਰਾ ਉਤਰੇ ਕੌਨ।ਗੁਰੁ ਸੈਂ ਤਨਿ 
ਸੋਂ ਔਰਹਿ ਸੋ ਮੱਦ ਭਾਗ ਹੈਂ ਜੌਨ ॥੪੪॥ ੪੪ ੩ ਕੁਰ ੫੩੫ ਸੂਰਜ ਕ੍ਰੰਥ ਸ੫੩੫ 38 
“ਜੁੱਧ ਪ੍ਰਸੈਗ' ਬਰਨਨੇ ਨਾਮ ਚਤੁਰ ਚਤਵਾਰਿੰਸਤੀ ਅੰਸੂ ॥ ੪੪ ॥। ੪੫. [ਯੁੱਧ-ਜਾਰੀ] । 

ਦੋਹਰਾ ॥ ਆਪਸ ਮਹਿ ਭਿਰ ਜਾਂਹਿ ਜੇ ਤਬਹਿ ਕਰਹਿ ਹੱਥਯਾਰ” । ਨਤੁ 
ਪਾਰੇ ਮਾਰੇ ਸਰਬ" ਪਰੇ ਹਜ਼ਾਰ ਸੁਮਾਰ ॥ ੧ ॥ ਸੈਯਾ ॥ ਹੇਰਿ ਅਵਾਤ“ਪਰੀ 
ਕਹੁ ਦੀਰਘ, ਕੰਬਰ ਬੇਗ ਹਫਯੋ ਪਿਛਵਾਈ । ਫੇਰਿ ਮਸਾਲ ਬਿਸਾਲ 
ਜਲਾਇ, ਕਰਾਲ ਪਿਖਜੋ ਦਲ ਕੋ ਸਮੁਦਾਈ । ਬੀਰ ਪੈ ਬਹੁ ਬੀਰਪਰੇ; 
ਗਨ ਘੋਰਨਿ ਪੈ ਮਰਿ ਘੋਰੇ ਇਬਾਈਂ।-ਕੈਸੇ ਭਏ ਮ੍ਰਿਤੁ ਏ ਸਗਰੇ?-ਬਹੁ 
ਸੋਚਤਿ ਹੈ ਚਿਤ ਮੇਂ ਦੁਖ ਪਾਈ ॥ ੨ ॥ ਘਾਉ ਭਕਾਭਕ ਬੋਲਤਿ ਹੈਂ ਬਹੁ 
ਸ਼ਰੋਠਤਿ ਭੂਤਲ ਬੀਚਾਂ ਬਹਜੋ। ਬਾਂਹ ਕਟੀ, ਕਿਹ ਜੰਘ ਕਟੀ,ਕਿਹ ਗ੍ਰੀਵ 
ਕਟੀ, ਧਰ ਹੋਇ ਰਹਜੋ' । ਕੋ ਗੁਲਕਾਂ ਲਗਿ ਪ੍ਰਾਨ ਦਏ ਤਰਢੇਤਿ ਕਿਤੇ 
ਮੁਥ “ਹਾਇ” ਕਹਜੋ । ਉੱਧੇ“ ਪਰੇ, ਇਕ ਸੀਧੇ ਪਰੇ, ਇਕ ਟੇਢੇ ਪਰੇ,ਬਡ 
ਘਾਵ ਲਹਜੋ ॥ ੩॥ ਕੰਬਰਬੇਗ ਪਠਯੋ ਨਰ ਕੋ; ਜਹਿਂ ਬੇਗਲਲਾ; ਸੁਧਿ 
ਜਾਇ ਸੁਨਾਈ । “ਏਕ ਤੋਂ ਸੀਤ ਤੇ ਅੰਗ ਗਏ ਠਰਿ, ਦੂਸਰੇ ਹ੍ਰੋ ਤਮ ਕੋ 
ਸਮੁਦਾਈ । ਆਪਸ ਮੇ' ਕਣਿ ਸੈਨ ਮਰੀ, ਨ ਸਰਜੋ ਕੁਛ,ਸ਼ੱਤ੍ਰ ਖਰੇ ਸਮੁ- 
ਹਾਈ।ਜੋ ਪਹੁੰਚੋ ਦਲ ਅੱਗੂ ਪਠਾਵਹੁ”, ਸੰਮੁਖ ਹੋਇ ਕਰੇ ਜੁ 'ਲਰਾਈ? 
॥੪॥ ਲੌ ਸੁਨਿ ਸ਼੍ਰੋਨਰਹਯੋ ਥਿਸਮਾਇ;-ਮਰਯੋ ਦਲ ਬਾਦ, ਸਰਜੋ ਨਹਿ 
ਕਾਜੂ=। ਬੇਗਲਲਾ ਪੁਨ ਆਇਸੁ ਦੀ “ਸਵਧਾਨ ਕੋ ਹੋਇ ਸਮੂਹ ਸਮਾਜੂ। 
ਆਪਸ ਕੀ ਕਰਿ ਲਹੁ ਪਛਾਨ, ਮਹਾਂਨ ਹਨੋ ਗੁਰ, ਜਾਇ ਨ ਭਾਜੂ' । 
੧ਧਤ । ਜਦੇ ਅਘ ਵਿਚੀਂ ਭਿੜ ਜਾੰਦੇ ਹਨ ਤਦੇ ਗੰਥਆਰਾਂ ਨਾਲ (ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਯੋਧੇ ਵੈਰ 
ਪਰ ਮਰ) ਕਰਦੇ ਹਨ । “ਨਹੀਂ ਤਾਂ (=ਜੇ ਨਾ ਭਿੜਨ ਤਾਂ) ਪਾਲਾ ਵੇਰੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਿਹ: ਹੈ । 
$ਆਫ਼ਤ; ਬਲਾ । “ਕਿਮੇਦੀ ਗਰਦਨ ਕਟੀ ਗਈ (ਗੱਲ ਕੀ) ਸਬਰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ । 
(ਅ) ਰ੍ਰੀਵ ਕਟੀ ਜਾਣ ਤੇ ਧੜ ਹੀ ਬਣ ਰਿਹ/ ਹੈ । ੬ਮੂਪੇ । “ਜੋ ( ਆਪਣੀ ) ਵੌਜ ( ਹੁਣ ) 
ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਹਰੇ ਘੱਲੋ । (ਅ) ਜੇ ਐਂਗੇ ਦਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ (ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ 
ਹੋਰ) ਘੇਲੋ । ਦਕੌਲੀ। ੯ਲੌਜ ਨ। ਜਾਏ । ₹ਖ੪=ਬੀਰ । 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੩੨੩੬) ਰਾਸਿ ੭ । ਅੱਸੂ ੪੫, 
ਰਾਤਿ ਕੀ ਘਾਤ ਭਲੀ ਹਮ ਕੌ; ਦਿਨ ਮੈ' `ਨਬਿਰੈਂਹ ਗਹਿ ਲੀਜਹਿ ਆਜੂ 
॥ ੫॥ ਦਰ ਸਰਦਾਰ ਪਠਾਨਨਿ ਕੇ ਦਲ ਆਠ ਹਜ਼ਾਰ ਅਹੈ' ਜਿਨ ਸੈਗ। 
ਆਇਿਸੁ ਦੀਨਸਿ ਸੀਖ ਸਿਖਾਇ,ਚਲੋ ਰਣਕੋ ਚਿਤ ਚਾਵ ਉਮੰਗ।ਭੀਖਨ 
ਖਾਨ ਬਡੋ ਬਲਵਾਨ ਸੈਜੋਇ ਕੋ ਧਾਰਿ ਰਹਜੋ ਸਰਬੌਗਾ । ਦੁਸਰ ਨਾਮ 
ਕਹੈ' ਗੁਲਖਾ', ਜਿਨ ਆਗੇ ਕਰੇ ਬਹੁ ਬਾਰ ਹੀ ਜੈਗ॥੬॥ਸਾਤ ਹਜ਼ਾਰਨਿ 
ਕੌ ਮਰਿਵਾਇ ਕੈ ਆਠ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੇ ਪੁਨ ਆਗੇ । ਚੋਬ ਦਮਾਮਨਿ ਬ੍ਰਿੰਦ 
ਪਰੈ, ਬਡ ਰੌਰ ਕਰੈ ਰਸ ਬੀਰ ਮੈਂ' ਪਾਗੇ । ਬੀਰ ਕਹਾਂ ਬਲ ਠਾਨਿ ਭਿਰੋ' 
ਤਿਨ ਡੀਨਹੂੰ ਕਾਰਨ” ਜੇ ਤਨ ਲਾਗੇ । ਕਾਲ ਕੇ ਪ੍ਰੇਰੇ ਕਹਾਂ ਬਸ ਚਾਲਹਿ 
ਹੈਨ ਸੈਭਾਲਨ ਜਾਤਿ ਹੈ' ਭਾਗੇਂ।੭॥ਜਾਨਿ ਬਡੋ ਦਲ ਆਇ ਗਯੋ ਤਬਿ 
ਜੋਧ ਪਰੇਰਿ ਤੁਰੋਗ ਅਗਾਰੀ । ਸ਼ਾਹੁ ਸਲੋਮ ਸੋਂ ਆਨਿ ਮਿਲਜੋ ਸੁਖ ਬੂਝ 
ੜਿਨੈ ਸੁਖਸਾਰ” ਉਚਾਰੀ । ਜਯੋਂ ਕਣ ਆਪਸ ਮੈ ਮਰਿ ਗੇ ਹਮ ਦੂਰ ਖਰੇ 
ਸਭਿ ਰੀਤਿ ਨਿਹਾਂਰੀ । ਆਪ ਹੀ ਤੇ ਬਿਨ ਮਾਰੇ ਮਰੇ, ਗੁਰ ਪੂਰਨ ਕੌ ਸੁ 
ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ ਭਾਰੀ” ॥ ੮ ॥ ਜੈਬੁਕ“ ਆਮਿਖ ਖਾਹਿੰ ਘਨੇ, ਬਹੁ ਘਾਵ ਸਨੇ 
ਭਟ ਜੋਗ ਗਿਰੇ । ਜੋਗਨਿ ਸ਼੍ਰੋਣਤ ਪੀਵਤਿ ਹੈਂ;ਪੂਨ ਲੇਤਿ ਡਕਾਰ ਅਨੰਦ 
ਭਰੇ । ਭੂਤ ਮਹਾਂ ਗਨ ਪ੍ਰੇਤ ਪੁਕਾਰਤਿ, ਨਾਂਚਤਿ ਹਾਬ ਕਪਾਲ ਧਰੇ । 
ਆਂਤ੍੍ ਲਿਕਾਰਿ ਗਰੇ ਮਹਿ ਡਾਰੜਿ ਗਾਵਤਿ ਤਾਲ ਬਜਾਇ ਖਰੇ॥੯॥ਆਠ 
ਹਜ਼ਾਰ ਪਰਯੋ ਦਲ ਆਇ ਉਠਇ ਸਕੈ ਨ ਤੁਵੈਗਨਿ ਕੌਸੋਤ ਤੇ ਹੋਇ 
ਰਹੈ ਜੜ ਕੇ ਸਮ; ਪ੍ਰੋਰਤਿ ਅੱਗ ਤੁਰੈਗਨ ਕੋ । ਤਾਪਤਿ ਪਾਵਕ ਕੌ ਭਟ 
ਜੋਧ ਕੇ; ਹੋਤਿ ਨਹੀਂ ਠਰ ਅੰਗਨਿ ਕੌ । ਹਰੈ ਸਵਧਾਨ ਧਰੇ ਸਭਿ ਆਯੁਧ 
ਆਵਤਿ ਸ਼ੱਤ੍ਰਨਿ ਭੈਗਨ ਕੋ॥੧੦॥ਤਜਯਾਰ ਤੁਵੇਗ ਹਜ਼ਾਰ ਹੁਤੀ ਇਕ ਬਾਰ 
ਚਲੀ __ ਔਰ ਮਾਰਨ ਕੋ। ਸੈਮੁਖ ਹੌਰ ਕੇ ਛੋਚਿ ਦਈ ਤੁਰਕਾਂਨਿ ਲਗੀ 
ਤਨ ਗਾਰਨ ਕੋ।ਵੇਰ ਬਰੂਦ ਬੈਦੂਕਨਿ ਪਾਇ ਕਸੀ ਗੁਲਕਾਂਨਿ ਪ੍ਰਹਾਰਨਿ 
ਕੌ। ਸ਼ੀਪਰ ਚਲਾਇ ਦਈ ਰਣ ਦਾਰੁਨ ਮਾਰਨ ਆਠ ਹਜ਼ਾਰਨਿ ਕੌ ॥ 
ਕ੧॥ ਤੁਰਨਤਾਂ ਛਿਮ ਧਾਰਿ ਮਹਾਂ, 9ਕਹਿ ਜੋਧ ਨੇ ਮਾਰ ਬਡੀ ਕਰਿਵਾਈ। 
ਚਾਰ ਕਰੈ ਇਮ ਵਾਰ ਬੰਦੂਕਨਿ ਏਕ ਹੀ ਬਾਰ ਨ ਸ਼ੱਤ੍ਰ ਚਲਾਈ" । ਭੂਮ 
ਧੜਾਧੜ_ਗੋਰਤਿ ਸੂਰ_ਤਬਾਤੜ ਯੌ ਗੁਲਕਾਨ ਮਚਾਂਈ । ਛੂਛ ਤੁਰੈਗ 
“ਗ੍ਲਖ਼ਾਨ । ?ਤੁੱਖ, ਥਕ੍ਰੇਵਾਂ ਤੇ ਪਾਲਾ । ₹(ਮ਼ੇਨਾ ਦੀ) ਸੈਭਾਲ ਨਹੀਂ” ਹੁਂਦੀ ਭੌਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ 1 
$ਸੋੱਖ ਦੀ ਖਬਰ । “ਗਿਦੜ । £ਖੋਪਰੀਆਂ । ?ਗਾਲਣੇ ਨੂੰ । “ਰੀਇ ਜੋਧ ਨੇ ਕਹਿ ਕਹਿ (ਕੇ 
ਡੂਰੇਮਿਆੰ ਨੂੰ) । “(ਇੰਨ ਚਿਚ ਵਿਚ) ਸ਼ੱਤ ਨੇ ਵਿਕ ਵਾਰ ਬੀ ਨਾਂ ਲੈਦੂਕ ਚਲਾਈ । 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੩੨੩੭) ਗੱਸਿ 2। ਅੱਸੂ 8੫, _ 

ਵਿਰੈਂ ਹਿਹਨਾਵਤਿ ਕੇਤਿਕ ਮ੍ਰਿੱਤੁ ਭਏ ਲਗਿ ਘਾਈ" ॥੧੨॥ ਰਸਾਵਲ ਛੋਂਦ ! 

ਗੁਰੂ ਸੂਰ ਦੌਰੇ । ਕਰੇ ਸ਼ੱਤ ਬੌਰੇ । ਕਛੂ ਨਾਂਹਿ ਸੂਝੈ । ਲਗੈਂ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਜੂਝੈਂ॥ 

੧੩॥ ਬਕੇ ਪੰਥ ਮਾਂਹੀ ।ਭੋਈ ਨੀਂਦ ਨਾਂਹੀ । ਕਿਤੇ ਭੂਖ ਭਾਰੇ । ਛੁਧਾਂ ਨਾਂ 

ਨਿਵਾਰੇ ॥੧੪॥ ਪਰੈ ਗੂਰ ਪਾਰਾਂ । ਨ ਜਾਂਈ ਸੰਭਾਰਾ । ਗੁਰੂ ਕੀ ਰਜ਼ਾਏ । 

ਸਮੀਰੈ ਚਲਾਏ ॥੧੫॥ ਮਹਾਂ ਸੀਤ ਬਯਾਪ । ਬੜੇ ਸ਼ੱਤ ਕਾਂਪੈ । ਜੁਟੇ ਦੇਤ 

ਬੋਲੈ । ਮਸੇਂ” ਹਾਥ ਖੋਲੈਂ ॥੧੬॥ ਕਿਤੀ ਦੇਰ ਲਾਗੇ/ਤੋਵੰਗਾਨਿ ਤਜਾਗੇ'। 

ਕਰਯੋ ਜੋਧ ਹੱਲਾ । ਨਹੀ' ਜਾਇ ਝੱਲਾ ॥ ੧੭॥ ਲੇ ਸ਼ੱਤ੍ਰ ਹਾਰੇ । ਮਿਲੇ 

ਬੀਰ ਭਾਰੇ । ਕਰੇ ਖੱਗ ਨੰਗੇ । ਜਿਨੈ' ਬਾਢ ਚੈਗੇ ॥੧੮॥ਪਰੌਯੋ ਕੂਰ ਰੌਰਾ। 

ਸੂਨਕੋ ਦੂਰ ਠੌਰਾ। ਗੁਰੂ ਜਾਨਿ ਲੀਨੋ । ਰਣੈ ਭੂਰ ਕੀਨੋ ॥ ੧੯॥ ਪਠੇ 

ਔਰ ਸੂਹੇ । ਹਜ਼ਾਰੈ' ਸਊਰੈ । ਰਟੈ ਰੈਗ ਰਾਤੇ । ਚਲੋ ਬੀਰ ਮਾਤੇ ॥੨੦ ॥ 

ਯਹਾਂ ਜੋਧ ਜੋਧਾ । ਰੁਪਜੋ ਧਾਰਿ ਕ੍ਰੋਧਾ। ਤਹਾਂ ਜਾਇ ਬੋਲੇ । ਬਡੇ ਖੈਧਿ ਟੋਲੇ 

॥੨੧॥ ਤਪੇ ਬੈਨ੍ਹਿ ਜਾਰੀ । ਨਹੀਂ ਸੀਤ ਭਾਰੀ । ਚਲਾਏ ਤੁਵੈਗਾ । ਲਗੀ 

ਸ਼ੱਤ੍ ਅੰਗਾ ॥ ੨੨॥ ਕਸੈਂ ਫੇਰ ਮਾਰੈਂ । ਨ ਬੈਰੀ ਸੈਭਾਰੇ । ਨਹੀ ਹਾਬ 

ਜਾਲੈ।ਟਿਕੇ ਜਾਇ ਘਾਲੈਂ” ॥੨੩॥ ਕਬੈ ਏਕ ਗੋਰੀ । ਹਤੈ' ਜੋਧ ਓਰੀ। 

ਨਹੀਂ ਓਜ ਹੋਵੈ । ਬਿਰਥਾ ਪ੍ਰਾਨ ਖੋਵੇਂ ॥੨੪॥ਪਲਾਯੋ ਨ ਜਾਵੈ।ਨਹੀਂ ਪੰਥ 

ਪਾਵੈਂ। ਭਏ ਦੁੱਖਿ ਕੋਈ । ਨਹੀਂ ਧੀਰ ਲੋਈ ॥ ੨੫ ॥ ਦੋਧਰਾ॥ ਵ 

ਹਜ਼ਾਰ ਗੁਰ ਸੈਨ ਤਬਿ ਹੇਰਿ ਸੁਗਮ ਹੀ ਜੈਰ॥ ਖੜਗ ਨਿਕਾਸੇ ਮਯਾਨ ਤੇ 

ਤੁਰਕਨਿ ਹਤੈਂ' ਨਿਸ਼ੇਗ ॥ ੨੬ ॥ ਰਸਾਵਲ ੬੮॥ ਕ੍ਰਿਪਾਠੈ' ਚਲਾਈ । ਸੁ 

ਲੋਹੂ ਚਖਾਈ । ਕਟੈ' ਸ਼ੱਤ ਅੰਗਾ। ਭਈ ਲਾਲ ਰੋਗਾ ॥ ੨੭ ॥ ਪਲਲਾਵੈਂ 

ਤੁਹਗ। ਮਿਲੈ' ਸ਼ੱਤ ਸੈਗਾਂ। ਪਿਥੈ' ਸੋ ਸੰਭਾਰੇ”। ਨਹੀ ਓਜ ਧਾਰੈਂ ॥੨੮॥ 

ਠਰੇ ਹਾਥ ਭਾਰੇ । ਨੇ ਜਾਂਹੀ' ਉਭਾਰੇ । ਕਹਾਂ ਵਾਰ ਓਟੈਂ੯ ? । ਕਰੈ ਕੌਨ 

ਚੋਟੈ"” ?॥੨੯॥ ਮਰੋ' ਮੂਢ ਮਾਰੇ। ਕ੍ਰਿਪਾਨੰ ਪ੍ਰਹਾਰੇ । ਕਿਠੂੰ ਭੀਰ ਛੋਰੇ । 

ਰਿਦੈ ਸ਼ੱਤ ਫੋਰੇ ॥ ੩੦ ॥ ਕਿਨੂੰ ਵੇਰਿ ਨੌਜ਼ਾਂ । ਪਰੋਯੋ ਕਰੇਜਾਂ । ਹਲਾਹਾਲ 

ਮਾਰੀ। ਲੰਹੂ ਧੂਲ ਰਾਰੀ ॥੩੧॥ ਗਿਰੇ ਅੰਗ ਭੈਗੇ । ਸਮੂਹੈ ਤੁਰੈਗੇ । ਕਿਤੇ 
ਮਲ ਲਤ ==<<=== 
₹ਜ਼ਖਮ ਲੱਚਕੇ । “ਮਸਾਂ ਹੀ । ₹੧ਦੁਕਾਂ ਚਲਾਉਂਦਿਆਂ। "ਧਾਰਾੰ । “ਬੜਾ ਯੁੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ । 

#ਮਰ ਬਾਲਕੇ ਸੇਕੀ । ?(ਵੋਰੀ ਦੇ) ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਹਿਲਦੇ (ਮਾਨੋ) ਖੜੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਮਾਰਦੇ ਹਨ 

(ਗੁਰੂ ਦੇ ਜਧੇ) । "ਦੇਖਕੇ (ਸੇ ਤੁਰਕ) ਸੈਭਾਲਦੇ ਹਨ । €ਵਰ ਦਾ ਬਚਾਉ ਕਿਥੋਂ ਕਰਨ $ 

੧੪ਊ ਚੋਣ ਕੌਣ ਕਰੇ 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਖੂਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੩੨੩੮) ਰਾਸਿ ੭ । ਅੱਸੂ ੪੫, 
“ਹਾਇ! ਬੋਲੰ'। ਕਿਤੇ ਛੂਛ ਡੋਲੈਂ ॥ ੩੨॥ ਦੋਹਰਾ॥ ਇਕ ਇਕ ਗੁਰ ਕੇ 
ਸੂਰਮੇਂ ਪੰਚ ਕਿ ਸਪਤ ਸੈਘਾਰਿ । ਕਰੇ ਨਿਬੇਰਨ ਤੁਰਕ ਗਨ ਜਿਮਖਾਤੀ 
ਬਢਿ ਦਾਰ' ॥ ੩੩ ॥ ਰਸਾਵਲਫਦ॥ ਪਰੀ ਬ੍ਰਿੰਦ ਲੋਥੈਂ। ਫਿਰੈ ਬਾਜ ਪੋਬੈ” । 
ਲਹੂ ਦੀਹ ਚਾਲਾ । ਭਯਾਨੌ' ਬਿਸਾਲਾ ॥ ੩੪ ॥ ਮਰੇ ਪੁੰਜ ਘੋਰੇ” । ਤਮੰ 
ਮੱਟ ਘੌਰੇ" । ਦਿਖੋ ਹੈ ਨ ਆਗੇ । ਲਥੈ' ਅੰਗ ਲਾਗੇ ॥੩੫॥ ਚਲੈ ਬੇਗ 
ਜੋਈ । ਗਿਰੇ ਲਾਗ ਸੋਈ”।ਕਿਤੇ ਘਾਇ ਖਾਏ । ਕਹੇਂ“ਹਾਇ ਹਾਏ? ॥੩੬॥ 
ਚਹੈਂ ਕੋਇ ਭਾਗੇ । ਨ ਸੂੜੇ ਸੁ ਆਗੇ । ਬਿਸਾਲੈ ਉਜਾਰਾ । ਨ ਪੀਂਬੈ 
ਨਿਹਾਰ ॥ ੩੭॥ ਕਹਾਂ ਭਾਗ ਜਾਵੈਂ। ਨਹੀ ਭੇਵ ਪਾਵੈ । ਸੁ ਹੋਏ ਲਚਾਰਾ । 
ਖਰੇ ਖਾਇ ਮਾਰਾ ॥੩੮॥ ਨ ਹਾਥੇ ਉਠਾਵੈ।ਨ ਗੋਰੀ ਚਲਾਵੈਂ। ਬਹੀ ਬਾਯੁ 
ਸੀਗੇ” । ਮਹਾਂ ਸੀਤ ਗੀਰੀ੯ ॥ ੩੯ ॥ ਲਗੀ ਦੇਹਿ ਮਾਂਹੀ । ਸਹੀ ਜਾਇ 
ਨਾਂਹੀ। ਪੁਕਾਰੈ' ਕਹੈਤੇ:-“ਕਰਾਮਾਤ ਵੈਤੇ ॥੪੦॥ ਗੁਰੂ ਪੌਨ ਪ੍ਰੇਰੀ । ਕਬੈ 
ਯੰ' ਨ ਹੇਰੀ। ਸਭੈ ਸੁੰਨ ਕੀਨੇ । ਭਏ ਓਜ ਹੀਨੇ ॥੪੧॥ ਕਹੋ ਕੌਨ ਬੀਰਾ। 
ਸਹਾਰੇ ਸਮੀਰਾ । ਲਰੋ ਵੇਰ ਜੁੱਧੈ । ਕਰੈ ਸ਼ਸਤ੍ ਸੁੱਧੈ ॥੪੨॥ ਕਰੋ ਕਰੋਧ 
ਪਾਰੇ” । ਸਭੀ ਆਨਿ ਮਾਰੇ” ਸੁਨੈ ਕੌਨ ਬਾਨੀਂ । ਪਰੀ ਧੂਮ ਧਾਨੀ॥੪੩॥ 
ਦੌਹਰਾ॥ ਗੁਰ ਆਗਤਾਂ ਤੇ ਸੀਤ ਭਾ ਸਕਹਿੰ ਨ ਸ਼ਸੜ ਉਠਾਇ।ਤਨ ਕੋਪੜਿ 
ਬਾਜਤਿ ਦਸਨ'" ਭਏ ਬਿਬਸ ਪਛੁਤਾਇ ॥ ੪੪॥ ਹੁਤੇ ਸੈਨ ਸਰਦਾਰ 
ਜੇ” ਰਹੇ ਪਿਛਾਰੀ ਸੋਇ। ਢੋਯੋ ਲਸ਼ਕਰ ਅੱਗ ਨਿਜ ਥਕਤਿ, ਛੁਧੜਿ 
ਠਰਿ ਜੋਇ ॥੪੫॥ ਭਾਜਜੋ, ਲਰਯੋ ਨ ਲਖਿ ਪਰੈ” ਹੁਤੋ ਅੰਧੇਰਾ ਪੀਨ । 
ਸੈਨਾਪਤਿ ਬਾਚੇ ਸਕਲ, ਸੈਨਾ ਪਾਨ ਬਿਹੀਨ ॥੪੬॥ ਕਹੋ' ਕਹਾਂ ਲਗਿ 
ਨਿਬਲਤਾ ਭਈ ਜੁ ਤੁਰਕਨ ਮਾਂਹਿ । ਭਾਜੇ ਗਏ ਨ ਮੁਰਿ ਲਰੇ, ਖਰੇ ਖਰੇ 
ਮਰਿ ਜਾਹਿੰ ॥ ੪੭॥ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੈਨ ਗਨ ਸੁਨੀ ਅਵਾਈ ਕੂਰ$। 
ਮਾਰੇ ਸੂਗਮ, ਨ ਕੁਛ ਲਰੇ ਉਰ ਪ੍ਰਮੋਦ ਬਹੁ ਸੂਰ"' ॥ ੪੮ ॥ ਸਪੜ੍ ਸੁ 
“ਜਿਵੇ ਤ੍ਰਿਖਾਣ ਵੱਢਦ (ਕੱਦਾ) ਹੈ ਲਕੜੀਅੰ ਨੂੰ । ਫਰਦੇ ਹਨ (ਪੋਬ=) ਬਹੁਤ ਘ 
ਭਾਵ ਘੜੇ ਲਿਤਾੜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ ਲੋਥਾਂ ਨੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤ ਬਹੁਤ ਲਹੂ ਚਲਦਾ ਹੈ । ( ਅ ) ਫਿਰਦੇ 
ਹਨ ਤੀਰਾਂ ਨਾਲ ਪਰਤੇ ਘੋੜੋ ਜਿਲ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਗਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਲਹੂ। “ਘੋੜੇ । $ਹਨੇਗਾ ਤੂੰਘਾ ਤੇ 
ਬਹੁਤ ਸੀ । “ਮੱਗੇ ਦਿੱਸਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ । #(ਜਦ ਆਣ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ) ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵਜਦਾ ਹੈ (ਤਦ ਹੀ 
ਉਨ੍ਹਾਂਨੂੰ) ਪਤ ਲਗਦਾ ਹੈ । ?ਉਹ (ਛਸਤ੍ਰ) ਲਗਕੇ ਗਿਰਦ ਹੈ । ਦਠੰਢੀ । ੯ਬਹੁਤ ਪਾਲਾ 
(ਗੀਰੀ=ਗਿਰਿਅ=) ਪਿਆ । "ਪਾਲੇ ਨੇ । "ਦੌਦੋੜਿਕਾ ਲਗ ਰਿਗ ਹੈ । "” ਵੱਤੇ ਸਰ 
ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ । "ਨਹੀਂ ਦਿੱਸ ਪੇਂਦਾ । "ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸੈਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤੇ (ਵੈਰੀ) ਦੇ ਆਵਣ ਦ। 
ਸੇ ਸਣ] ਸੀ । "ਸਤਿਗੂਰ ਦ) ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹਨ । 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੩੨੩੯ $ ਰਾਸਿ ੭। ਲੰਸੂ ੧੫, 

ਅਸ਼ਟ ਹਜ਼ਾਂਰ ਭਟ ਮੇਰੇ ਅੰਧੇਰੇ ਮਾਂਹਿ । ਲਲਾਬੇਗ ਵਿਗ ਸੁਧਿ ਗਈ 
“ਲਰਤਿ ਸੁਭਟ ਅਬਿ ਨਾਂਹਿ॥8੯॥ਜਾਨੇ ਪਰੇ ਨ ਭਾਜਿਗੇ ਕਿਧੋਂ ਮਰੇ ਰਣ 
ਖੇਤ । ਛੁਟਤਿ ਨ ਤੁਪਕ, ਨ ਸ਼ੋਰ ਰੈ, ਬਕੈਂ ਨ ਕੋਪ ਸਮੇਤ” ॥੫੦॥ ਲਲਾ- 
ਬੇਗ ਕਾਬਲਪਤੀ ਸੁਨਤਿ ਬਾਕ ਬਿਸਮਾਇ।-ਦਸ ਅਰੁ ਪੰਚ ਸਹੱਸ ਕਣ 
ਕਹਾਂ ਭਯੋ ਤਿਹ ਜਾਇ ॥ ੫੧ ॥ ਤਿਮਰ ਅਧਿਕ ਸੂਝਭਿ ਨਹੀਂ ਰਹਤਿ 
ਨ ਬਿੰਦ ਮਸਾਲ" । ਤਾਕਿ ਤੁਪਕ ਗਨ ਕੋ ਹਤਹਿੰ 'ਮਰਤਿ ਕਿ ਬੂੜਤਿ”ੈਂ 
ਕਾਲਾ ॥ ੫੨ ॥ ਭਯੋ ਨ ਆਛੋ ਜੈਗ ਕੁਛ-, ਸੋਚਤਿ ਅਤਿ ਚਿ ਮਾਂਹਿ । 
ਭਗਨੀ ਨੰਦਨ ਢਿਗ ਹੁਤੋ ਕਾਬਲ ੩7 ਆਹਿ॥ ੫੩॥ ਕਹਨੋ“ਸੀਤ 
ਅਭਿਸ਼ੈ ਪਰੇ ਨਿਕਸਤਿ ਹਾਬ ਨ ਕੋਇ। ਭਏ ਬਿਬਸ ਕਿਤ ਭਾਗਿ ਗੇ 
ਕੌ ਸਗਰੇ ਮ੍ਰਿਤੁ ਹੋਇ ?॥੫੪॥ਦਿਵਸ ਚੜੈ ਜਥਿ ਜੋਗ ਕੀ ਆਛੀ ਬਿਧਿ 
ਤਬਿ ਠਾਨਿ। ਗਹਿ ਲੇ ਹੈ' ਕੈ ਮਾਰਿ ਹੈ' ਦੇਹਿ ਨਹੀ ਗੁਰੁ ਜਾਨਿ?॥ 
੫੫ ॥ ਸੋਰਠਾ ॥ ਆਯੋ ਕੈਬਰ ਬੇਗ ਇਤਨੇ ਮੈਂ ਸਭਿ ਸੁਨਿ ਕਹਯੋ । “ਕ੍ਕੋਂ 
ਨ ਰਿਦੈ ਉਦਬੇਗ ਧਾਰਤਿ ਹੋ'?ਸੁ੪ ਸੋ ' ਘਿਰੇ ॥੫੬/ਆਇ ਪਰਹਿ ਗੁਰ 
ਜੈਨ, ਤੁਮ ਤੇ ਕੁਛ ਹੋਵਹਿ ਨਹੀਂ।ਪਠਿ ਦੈ ਹੈ ਜਮ ਐਨ ਜਿਮ ਲਸ਼ਕਰ 
ਆਗੇ ਹਤਜੋ ॥ ੫੭ ॥ ਕਾਣਤਿ ਤੁਮ ਕੋ ਜਾਇ ਲਵਪੁਰਿ ਲਗਿ, ਮਿਟਿ ਹੈ 
ਨਹੀਂ। ਕ੍ਯੋੱ ਨਹਿੰ ਕਰਤਿ ਉਪਾਇ, ਜਬਿ ਲਗਿ ਇਹਾਂ ਨ ਆਵਈ ॥ 
੫੮ ॥ ਭਲੋ ਆਇ ਹਯ ਲੈਨਿ ਨਿਕਟ ਰਹੇ ਭੀ ਜਾਇ ਹੈ” । ਕਰਿਹੋ 
ਪ੍ਰਾਨਨਿ ਦੈਨ, ਮੋਕਹੁ ਇਮ ਦਿਸ਼ਟਾਵਈ ॥ ੫੯ ॥ ਸੁਨਿ ਸਚਿੰਤ ਚਿਤ 
ਹੋਇ, ਲਲਾਬੇਗ ਕੁਛ ਸੌਨ ਧਰਿ । ਗਹਯੋ ਚਹੜਿ ਗੁਰ ਸੋਇ, ਜਮ ਤੇ 
ਗਹਜੋ ਸੁ ਜਾਵਹੀ£। ॥ ੬੦ । ਖਤਜ਼ੇ ਰੁਰ ਪਰਤਾਪ ਸੁਰਜ ਲ੍ਰਿਂ$ ਸਪਤਮ ਰਾਸੇ 'ਮੁੱਧ' ਪੁਨੋਗ ਬਰਨਨੋ 
ਨਾਮ ਪੰਚ ਚਤਵਾਰਿੰਸਤੀ ਔਸ਼ੂ ॥ ੪੫ ॥ 

“ਭਾਵ ਸਭ ਮਸਾਲਾਂ ਬੁਝ ਝੁਬ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ । “ਫੇਰ (ਗੁਰੂ ਵਲੋਂ) ਤੱਕ ਕੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਚਲ 

ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ (ਸਾਡੇ ਆਦਮੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ) ਬਹੁੰਤੇ ਮਰ ਰੰਹੇ ਹਨ; (ਮਾਲੋਂ ਆਪ ਹੀ) ਮੌਤ 

ਉਝ ਪੁੱਛਦੇ 8 ਹਨ) । (ਅ) ਮਾਨੋ ਕਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਲ਼ਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। “ਡਾਵ ਦਿੱਤ 

ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਕਿਉ! ਨਹੀ ਕਰਦੇ । “(ਘੋੜੇ) ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਬੀ ਖੁਹਾ ਲਵਾਂਗੇ । “ਘੋੜੇ ਕੀ) 

ਸੈ ਇਹ ਆਜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਣ (ਭੀ ਸਾਨੂੰ) ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ । $( ਪਰ ) ਉਸ ਨੇ 

ਆਪ ਜਮਾਂ ਤੋਂ ਫੜੇ ਜਾਣਾ ਹੈ । 
#ਪ੮-ਤੂੰਚਤ=ਭਾਵ, ਸ਼ਸਤੁਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ; ਜਾਂ ਕਾਲ ਹੀ ਆਕੇ ਖਾਣ 

ਲੇਗਾ। ਹੈ । 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੩੨੪੦) ਰਾਸਿ ੭ । ਅ੧੪੬, 

8੬. [ਜੱਧ ਜਾਰੀ] । 
ਦੋਹਰਾ ॥ ਲਲਾਬੇਗ] ਕੇ ਸੁਤ ਖਰੇ ਬੋਲੇ ਕੌਪ ਸਮੇਤ । “ਟਰਹ ਨ ਅਿ 
ਆਗੇ ਪਠਹੁ ਦਸ ਸਹੱਸ ਰਣ ਖੇਤ॥₹ ॥ ਪਾਧੜੀ &੮॥ ਤਹਿ ਰਹੈ' ਲਰਤਿ 
ਆਗ ਸੁ ਰੋਕਿ। ਨਹਿ ਜੈਗ ਖੇਤ ਛੂਛਾਂ ਬਿਲੋਕਿ। ਜਬਿ ਲੋ ਨ ਪ੍ਰਾਤਿ ਹੋਵੈ 
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ । ਤਹਿ ਕਰਹਿੰ ਜੁੱਧ ਰਿਪੁ ਗਨ ਬਿਨਾਸ਼ਿ ॥ ੨॥ ਦਿਨ ਚਰੇ ਬੀਰ 
ਸਗਰੇ ਸੈਭਾਲ।ਇਕ ਬਾਰ ਰਿਪੁਨਿ ਪਰ ਹੇਲ ਘਾਲ । ਤਬਿ ਲੋਹਿ ਪਕਰਿ 
ਕੈ ਦੇ' ਸੈਘਾਰ । ਹਯ ਲੋਨਿ ਸ਼ਾਹੁ ਕੇ ਕਰਹਿ ਕਾਰ'॥ ੩॥ ਅਥਿ ਜੋਗ 
ਪਾਇ ਜੇ ਪਠਹੁ ਨਾਂਹਿ । ਲਸ਼ਕਰ ਸਮੂਹ ਨਿਜ ਰਖਹੁ ਪਾਹਿ ।ਸਭਿ ਦਲ 
ਸਕੇਲਿ ਸੋ ਪਰਹਿ ਧਾਇ। ਜਿਨ ਬਹੁਤ ਬੀਰ ਮਾਰੇ ਰਿਸਾਇ”॥ ੪॥ ਸੁਨਿ 
ਲਲਾਬੇਗ ਮਸਲਤ ਬਿਸਾਂਲ । ਤਬਿ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਸਰਦਾਰ ਨਾਲ। ਕਹਿ 
ਭਿਨਹੁ ਸਾਥ “ਆਗੈ ਲਰੇਹੁ । ਨਹਿ ਸ਼ੱਤ ਬ੍ਰਿੰਦ ਬਹੁ ਬਧਨਿ” ਦੇਹੁ॥ ੫॥ 
ਬਡ ਅੰਧਕਾਰ ਵੈਲਯੋ ਕਰਾਲ। ਨਹਿਂ ਕਟੋਹੁ ਆਪ ਮਹਿੰ,ਰਖਿ ਸੈਭਾਲ” । 
ਸੁਨਿ ਕਹੈ ਬੀਰ “ਸੀਰੀ ਸਮੀਰ”। ਬਹੁ ਪਰਤਿ ਸੀਤ ਠਰਿ ਹ੍ਰੋ ਸਰੀਰ ॥ 
੬॥ ਇਹ ਬੁਰੀ ਬਾਤ ਕੀਨੀ ਅਜਾਨ । ਇਕ ਥਕਤਿ, ਛੁਧਤਿ, ਪਾਰਾ 
ਮਹਾਂਨ।ਅਥਿ ਭਟਨਿ ਥਾਨ ਕਹੁ ਲਰਹਿ ਕੌਨ।ਉਕਸੈਂ ਨ ਹਾਥ ਤਨ ਸੁੰਨ 
ਜੌਨ॥੭॥ਦਲ ਮਰਯੋ ਅਰਧ ਰਣ ਕੁਛ ਨ ਕੀਨਿ । ਰਿਪ ਤਪਤਿ ਅਗਨਿ 
ਉਠ ਮਾਰਿ ਦੀਨਿ”। ਅਥਿ ਜਾਇ ਜੌਨ ਤਿਨ ਤੇ ਨ ਹੋਇ“। ਬਿਰ ਖਰੇ 
ਸਮੁਖ; ਪਿਖਿ ਹੜਹਿੰ ਸੋਇ? ॥੮॥ ਇਮ ਕਹੈਂ ਤੁਰਕ,ਨਹਿੰ ਸੁਨਾਹਿ ਕੌਨ। 
ਲਘ ਲਗਹਿ ਸੀਤ ਸਰਦਾਰ ਜੌਨ£ । ਹੁਇ ਅੱਗ ਜਾਇ ਛੇਰਜੋ ਸੁ 
ਜਗ । ਕਰਿ ਹਲਾਹੂਲ ਬਡ ਰੌਰ ਸੈਗ॥ ੯॥ ਇਕ ਬਾਂਰ ਸ਼ਲਖ ਚਾਲੀ 
ਬਿਸਾਲ । ਬਡ ਭਯੋ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰਿ ਸੁਨਤਿ ਜਾਲ । ਤਬਿ ਬਿਧੀਚੈਦ ਕਹਿ 
ਹਾਥ ਜੋਰਿ“ਸੁਨਿਯਤਿ ਨਾਦ ਬਡ ਪਰਤਿ ਸ਼ੋਰ ॥੧੦॥ ਮਚਿ ਰਹੜੋ ਜੁੱਧ 
ਮਾਚੈਤਿ ਰੌਗਲਖਿਯੋਤ ਤੁਰਕ ਗਨ ਅੱਗੂ ਠੌਰ । ਬਹੁ ਪਰੇ ਆਇ ਛੂਟਹਿਂ 
ਤੁਵੈਗ । ਕਰਿ ਮਾਰਿ ਮਾਰਿ ਬੋਲੜਿ ਉਤੈਗ!॥ ੧੧ ॥ ਸੁਨਿ ਇਕ 
“ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘੋੜੇ ਲੈਣ ਦੀ ਕਾਰ ਕਰਾਂਗੇ । "ਵਧਣ । ₹( ਬੜੀ) ਠੰਢੀ ਹਵਾ ( ਵਗ ਰਹੀ) ਹੈ । 
“ਵੇਰੀ ਨੇ ਐਰਾਂ ਸੇਕ ਸੇਕ (ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੋ ਹੋਏ) ਉੱਠ ਕੋ ਮਾਰ ਦਿਤੇ। ਹੁਣ ਬੀ ਜੇਹੜੇ 
ਜਾਣਗੇ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਭੀ (ਕਛ) ਨੰਗ ਸਰਨਾ । #ਜੋ` ਸਰਦਾਰ ਹਨ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੋੜਾ ਪਲ 
ਲਗਦਾ ਹੈ (ਕਿਉਂਕਿ ਕਪੜੇ ਨਿੱਘੇ ਹਨ; ਖਾਣਾ ਖਾਧਾ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੈ) । 



_ਸ਼ੀ ਗੂਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੩੨੪੧ ) ਰਾਸਿ 7 । ਅੰਸੂ 8੬, 
ਹਜ਼ਾਰ ਪੁਨ ਗੁਰ ਪਠਾਇ । ਭਟ ਚਲੇ ਗਰਜ ਦੌਦਭਿ ਬਜਾਇ।ਜੋ ਹੁਤੇ 
ਤਜਾਰ ਚਹਿੰ ਕਰਨ ਜੈਗ । ਕਟ ਕਸੇ ਤਪਤ ਜੇ ਅਗਨਿ ਸੈਗ।੧੨॥ਜਿਨ 
ਕੋਰ ਭਯਾਰਿ੩੫ਕੈ ਉਠ'ਇ।ਸਕਭਿ ਚਲੇ ਹਰੀਵਨਿ” ਹਤ ਨ ਚਾਇ।ਉਤ- 
ਕੌਠੜਿਅਧਿਕ ਜਿਲਰਨ ਬੀਰ।ਗੁਰ ਰਬਹਿ ਰੋਕਿ ਦੈ ਬਹਤ ਧੀਰ॥੧੩॥ 
ਭਬਥਿ ਕਹਤਿ ਪਰਸਪਰ ਸ਼ਰ ਜਾਤਿ” । ੪%ਨ ਭਾਵਤੀ ਸੁ ਕਰਿ ਲੋਹ ਬਾਤ” 
ਇਮ ਕਹਿ ਕੁਦਾਇ ਗਮਨੇ ਤਰੈਗ। ਇਕ ਬਾਰ ਪਹੁੰਚਿ ਫੌਰੀ ਤੁਵੈਗ ॥ 
੧੪॥ ਤਬਿ ਜੋਧ ਮਲਕ ਜਾਤੀ ਬੁਲਾਇ । ਬਚ ਕਹਿਤਿ “ਕਰਹ ਅਬਿ 
ਕੋਇ ਦਾਇ। ਜਿਸ ਤੇ ਬਿਨਾਸ਼ ਤੁਰਕਾਨ ਹੋਇ।ਸਮੁਦਾਇ ਸ਼ੱਤ ਉਬਰੈ ਨ 
ਕੋਇ॥੧੫॥ਇਹੁ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਸਨਮੁਖ ਲਰਾਹਿ।ਹਮ ਹੋਇ ਦਰੋਂ ਲਖਿ 
ਸਕਹਿੰ ਨਾਹਿ।ਪਸ਼ਚਾਤ“ਤੁਰਕ ਦਲ ਕੋਰ ਹੋਇ।ਪਨ ਪਰਹਿੰ ਆਨਿਕਰਿ 
ਨੌਰ ਢੋਇ॥੧੬॥ ਸਭਿ ਅਪਨਿ ਸੂਰ ਕੋ ਦਿਹ ਸੁਨਾਇ । ਰਹਿੰ ਟੋਲ ਬੀਚ 
ਨਹਿੰ ਨਿਕਸਿ ਜਾਇ । ਇਕ ਹਤਹਿੰ ਤਮਾਚਾ£ ਗਜ਼ਬ ਕੇਰ/ਹੁਇ ਤੁਰਤ 
ਦੂਰ ਨਹਿ ਰਹਹਿ ਨੇਰ॥੧੭॥ਕਟਿ ਮਰਹਿੰ ਆਪ ਮਹਿ]ਮੰਦ ਸ਼ੱਤ । ਨਹਿੰ 
ਲਖਹਿਂ ਤਿਮਰ ਮਹਿ ਹੜਹੈ ਮਿੱਤ੍।ਸੁਨਹਰਖ ਬਿੱਪ੍ਰਤਿਮ ਕਰਿ ਉਚਾਰਿ 
।ਕਰਿ ਪ੍ਿਥਕ ਸੁਭਟ ਤਜਿ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ” ॥੧੮॥ ਕਹਿ ਸੁਭਟ ਸੈਗ ਐਸੇ 
ਸੁਨਾਵਿਟ੍ਰੰਮਾਰਹੁ ਸ ਸ਼ੱਤ ਜਾਨੋ' ਨ ਪਾਵਿੰ;ੁੰ” । ਤਜਾਰੀਤਿ ਤੁਪਕ ਕਰਿ 
ਮਾਰਿ ਮਾਰਿ । ਉਗਲੌਤਿ ਜਾਲ ਬਾਰੂਦ ਡਾਰਿ।ਕਸਿਧੈਡਿ ਵੇਰ ਬਹੁ ਠੋਕਿ 
ਠੋਕਿ। ਛਣਕੋਤਿ ਗਜਨ ਗੁਲਕਾ ਅਰੋਕ'॥੧੯॥ਤੋਰਾ ਉਭਰਿ ਧਰਿ ਜੋਰਿ 
ਜੋਰਿਕਰਿ ਦਸਤ ਰਵਾਂ ਤਕਿ ਛੋਰਿ ਫੋਰਿ।ਇਤ ਕਰਤਿ ਜੁੱਧ ਬਹੁ ਤੁਰਕ 
ਹਾਨਿ । ਗੁਰ ਕਰੀ ਸੋਚ ਪੁਨ ਤਨ _ਸ਼ਨਾਨ ॥੨੦॥ਪਠਿ ਗੁਰੂ ਗਿਰਾ ਨਿਜ 
ਨੇਮ ਕੀਨਿ । ਪੁਨ ਬਸਤ ਜੁੱਧ ਕੇ ਪਹਿਰ ਲੀਨਿ । ਖਰ ਧਾਰ ਖੜਗ 
ਕੀ ਧਾਰਿ ਅੰਗ । ਮੁਕਤ ਸੇ ਗੁੰਛ ਲਾਗੇ ਨਿਖੰਗ ॥ ੨੧ ॥ ਭਰਿ ਭੀਖਨ 
ਖਪਰੇ ਗਨ ਖਤੰਗ । ਗਰ ਪਹਿਰ, ਕਸੀ ਕਣ ਸੁਪਣ ਸੈਗ । ਜਿਹ ਫੂਲ 
ਸੇਰ ਪੰਚ ਭਾਰ ਕੇਰ । ਧਰਿ ਕੰਧ ਸਿਪਰ” ਬੋਧੀ ਬਡੇਰ ॥੨੨॥ ਇਮ ਗੁਰੂ 
ਤਾਰ ਭੇ ਜੁੱਧ ਹੇਝ । ਤੁਰਕਾਨ ਸੈਘਾਰਨਿ ਹੁਇ ਸਚੇਤ।ਉਤ ਪਰਜੇ ਜੋਧ 
ਕਜਿਲਂ ਦੀ ਤਿਆਗ ਸੀ। ₹ਵੇਰੀਆਂ ਨੂੰ । “ਉਤਸਾਹ ਕਰਦੇ ਹਨ । “ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ । ਪੈਂਪਛੇ' ਦੀ । 
$ਅਚਾਨਕ ਦਾ। ਹਮਲਾ । “ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਸੂਰਮਾ (ਅਢਾਨਕ ਹੱਲਾ ਕਰੇ ਹਟ ਆਉਣ ਲਈ) 
ਤੋਰਿਆ। "ਗੋਲੀਆਂ ਬਿਨਾ ਹੋਕ ਤੋ“ । “ਗਲ |ਵਚ ਪਹਿਰਿਆ ( ਝੱਬ) ਤੇ ਲੱਕ ਕੱਸਿਆ 
ਸੁਹਣੇ ਬਸਤ੍ਰ ਨਾਲ । "ਦਾਲ । _#ਪ੪-ਅਲਪ । _ਪ=ਮਤਿ। _ਤਇਹ ਦੋ ਤੂਕਾਂ 
ਬਹੁਤੇ ਲਿਖ਼ਤੀ ਨੁਸਖਿਆਂ ਵਿਚ ਨਗੇਂ' ਹਨ। ਇਸ ਦੌਪਈ ਦੇ ਚਰਣ ਬੀ ਛੇ ਹੇ ਗਏ ਹਨ। 



ਸਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੩੨੪੨) ਰਾਸਿ ੭। ਅੱਸੂ ੪੬. 
ਹੁਇ ਕੌ ਪਿਛਾਰ । ਤਜਿ ਬ੍ਰਿੰਦ ਤੁਪਕ ਗਜ਼ਬੈ` ਗੁਜ਼ਾਰ ॥ ੨੩ ॥ ਇਕ 
ਸ਼ਲਖ ਛੋਡਿ ਬਿਚ ਹ੍ਹੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ । ਗਹਿ ਖੜਗ ਮਜਾਨ ਤੇ ਖੈਂਚਿ ਬੇਸ਼'।ਬਡ 
ਅੰਧਕਾਰ ਮਹਿੰ ਮਾਰ ਮਾਰ । ਦਹਿ ਦਿਸ਼ਿਨਿ ਜੋਗ ਪਿਖਿ ਤੁਰਕ ਹਾਰ” ॥ 
੨੪ ॥ ਰਸਾਵਲ ਵੈਦ ॥ ਨਹੀਂ ਭੇਵ ਜਾਨੌ' -ਕਹਾਂ ਆਇ ਹਾਂਨੈ' ਊ ਕਿਤੀ 
ਦੂਰ ਡੇਰਾਊਨਹੀ' ਬਾਨ ਹੇਰਾਂ ॥੨੫॥ ਕਟੈਂ ਸ਼ੱਤ ਅੰਗਾ।ਕਿਸੁ ਸੀਸ ਤੇਗ 
ਕਟਰੋ ਹਾਥ ਕਾਂਹੂ । ਗਿਰੈਂ' ਕੂਮ ਮਾਂਹੁ॥ ੨੬` ॥ ਕਿਸ ਜੈਘ ਕਾਟੈ | 

ਅਸੀ ਸ਼੍ਣ ਚਾਟੈ' । ਕਟੇ ਕੰਧ ਕਾਂ ਕੇ ।ਕਰੇ ਦੋਇ ਫਾਂਕੇ ॥ ੨੭॥ ਤੁਰੈ- 
ਗਾਨ _ਭੰਗਾ । ਚਢੈ' ਖੱਗ ਸੈਗ॥ਭਏ ਰੂੰ ਰੁੰਡ ਮੁੰਡਾ । ਕਟੇ ਕਾਂਹੁ ਤੁੰਡਾ ॥੨੮॥ 
ਪ੍ਰਚੈੜੈ' ਘੁਮੰਡੈ' । ਕਰੇ ਖੰਡ” ਖੰਡੇ' । ਪਿਛਾਰੀ“ ਭਮਾਂਚਾਂ । ਹਤਜੋ ਬੀਰ 
ਰਾਚ# ॥ ੨੯ ॥ ਗਏ ਆਪ ਛੋਰੀ । ਭਏ ਸੈਨ ਓਰੀ?” । ਰਿਪੂ ਆਪ ਮਾਂਹੀ। 
ਪਛਾਨੈ' ਸੁ ਨਾਂਹੀ॥੩੦॥ ਚਲੈ' ਖੱਗ ਖੰਡੇ।ਕਰੈ' ਦੋਇ ਖੰਡੈ।ਪਰਨੋ ਕੁਰ 
ਰੌਰਾ । ਕਟੇ ਕੋਇਿ ਟੋਰਾ ॥੩੧॥ ਕਿਤੇ ਭਾਜੇ ਚਾਲੋ । ਨ ਦੇਸੈ ਸੇਭਾਲੋ । 
ਗੁਰੂ ਸੈਨ ਜਾਂਹੀ । ਬਹੈ ਆਨਿ ਮਾਂਹੀ ॥ ੩੨ ॥ ਖਰੇ ਸਾਵਧਾਨੋ।ਜਬੈ ਸੱਭ 
ਜਾਨੇ । ਹਤੈ' ਤਾਂਹਿ ਗੋਰੀ। ਕਿ ਖੱਰੀ ਸ ਜ਼ੋਰੀ ॥੩੩ ॥ ਭਦੇ ਮੂਢ ਅੰਧੇ 
'ਮਨੋ ਕਾਲ ।ਢੋਧੇ । ਜਹਾਂ ਜਾਹਿੰ ਭੈ ਤੇ । ਤਹਾਂ ਹੋਇ ਛੈ ੩ ॥੩੪॥ ਮਰੇ ਆਪ 
ਮਾਹੀ । ਬਚੈਂ' ਪ੍ਰਾਨ ਨਾਂਹੀ । ਭਈ ਘੋਰ ਰਾੜੀ । ਕਰੀ ਕੂਮਿ ਰਾਂਤੀਂ॥੩੫॥ 
ਪਰੇ ਸੂਰ ਘੋਰਾਂ। ਭਯੋ ਖੇਤ ਘੋਰਾ'” । ਕਰਾਹੈਂ” ਬਿਸਾਲਾ । ਜਿਨ ਘਾਵ 
ਘਾਲ” ॥੩੬॥ ਰਚਜੋ ਜੋਧ ਦਾਉ । ਮਰੇ ਘਾਇ ਘਉ"੧ਖਰੇ ਹ੍ਰ ਕਿਨਾਂਰੇ। 
ਕਟੈਤੇ ਨਿਹਾਰੇ'?॥ ੩੭॥ ਸੁਨੋ ਸ਼ੱਤ ਰੌਰੇ ।ਭਏ ਜਾਨਿ ਬੌਗੇਪਿਤਾ ਪੂਤ 
ਮਾਰਾ । ਨ ਹੋਈ ਸੈਭਾਰ ॥ ੩੮ ॥ ਮਹਾਂ ਅੰਧਕਾਰ।ਪਰੈ ਭੂਰ ਪਾਰਾਥਕੇ 
ਪੰਥ ਭਾਰੀ । ਦੁਖੀ ਏਕ ਬਾਰੀ ॥੩੯॥ ਤੋਮਰ ੬੮ ॥ ਤੁਰਕਾਨ ਸੈਨ ਨ ਚੈਨ। 
`ਦੁਖਕਾਰ"“ ਬੀਤਤਿ ਰੈਨ । ਤਜਿ ਪ੍ਰਾਨ ਬੀਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ । ਸਮ ਮ੍ਰਿੱਤੁ ਜੇ 
ਅਵਿਸ਼ੇਸ਼€ ॥੪੦ ॥ ਕਛੁ ਖੋਰ ਸੈਨ ਰਹੀ ਜੁ । ਮਨ ਤਾਸ ਦੀਰਘ ਭੀਜੁ। 
ਬਿਸੁਵਾਸ ਹੈ ਕਿਤ ਨਾਂਹਿ । ਸਭਿ ਮਾਰਤੇ ਦਿਸ਼ਟਾਹਿ ॥੪੧॥ ਬਡ ਘੋਰ 
ਕੜ੍ਹਗੀ ਖਿੱਚਣੇ । ੨ਹਰ ਭਾਵ ਘਬਰਾ ਗਏ । #ਤਲਵਾਜਾਂ । ₹ਢਾੜੀਆੰ । ਘੋਪੋਂ ਦੋ। #ਯੋਰ 
ਰਸ ਵਿਚ ਰਚਕੋ ਮਾਰਿਆ । “ਭਾਵ ਸਿਖ ਪਿੱਛੋ ਹੇਏਕੇ ਆਪਣੀ ਸੇਨਾਂ ਦਏ ਹੁਖ਼ ਦੇ ਗਏ । 
੯ਟੋਟੇ । “ਧਰਤੀ ਲਾਲ ਕਰ ਦਿਤੀ । “ਭਿਆਨਕ । ""ਕੁਰੰਲਾਂਵੰਦੇ ਹਨ। "”ਜ਼ਖਮ ਖਾਧਾਂ । 
₹੧(ਆਧੋ ਵਿਚ) ਜ਼ਖਮੀ ਹੇਕੇ ਮਰੇ । "ਵੈਰੀ ਨੂੰ ਕਟੀਂਢਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। "੯ਦੁਖਦਾਈ । 
“ਜੇ ਬਾਕੀ ਰਹੇ ਸੇ ਸਇਆਂ ਵਰਗੇ ਸਨ । #ਂਪਾ;-ਥੱਗ । 



ਸਰ ਗੁਰ ਖੂਤਾਪ ਸੂਰਜ। _____(੩੨੧੩) _ਰਾਸਿ ੭ । ਅਸੂ ੪੭. 
ਆਪਦ” ਪਾਇ। ਨਾਂਹੇ ਸੂਝ ਬੂਝ ਉਪਾਇ। ਕਿਨ ਸ਼ਸਤ੍੍ ਦੀਨਸ ਡਾਰਿ। 
ਕਿਮ ਹ੍ਰੈ ਸਕੈ ਨ ਸੰਭਾਰਿ ॥੪੨॥ ਕਿਨ ਸੀਤ ਤੇ ਠਰ ਪਾਇ । ਛੁਟ ਆਪ 
ਆਯੁਧ ਜਾਇ।ਬਹੁ ਤਾਸ ਐਂ ਹਿਮ” ਦੋਇ । ਇਨ ਤੇ ਸਕੰਪਨ ਹੋਇ॥8੩॥ 
ਉਤਸਾਹੁ ਓਜ ਬਿਹੀਨ । ਤਜਿ ਸ਼ਸਤ੍ ਹੋਯਸਿ ਦੀਨ । ਸਿਰ ਪਾਂਗ ਤੇ 
ਬਿਨ ਕੋਇ । ਤਨ ਘਾਉ ਘੁਮਤਿ ਜੋਇ ॥ ੪੪ ॥ ਇਕ ਜੇ ਬਹਾਦੁਰ ਬੀਰ। 
ਬਿਤ ਹੋਇ ਤਯਾਗ ਸਰੀਰ । ਮਰਿ ਸਾਮੁਹੇ ਰਣ ਮਾਂਹਿ।ਸੁਰ ਲੌਕ ਮੈਂ ਸੁਖ 
ਪਾਹਿ ॥ ੪੫॥ ਗਨ ਸਾਲ ਆਮਿਖ ਖਾਤਿ।ਲਗਿ ਘਾਵ ਕੌ ਬਿਲਲਾਤਿ ' 
ਕਿਹ ਚੀਰ ਹੀਨ ਸਰੀਰ । ਭਜਿ ਧੀਰ ਕੌ ਬਡ ਭੀਰੁ ॥ ੪੬ ॥ ਗੁਰ 
ਜੋਧ ਤੇ ਅਸ ਹਾਲ । ਤੁਰਕਾਨ ਸੈਨ ਬਿਹਾਲ । ਬਹੁ ਆਪਦਾ ਪਰਿ ਸੀਸ । 
ਸਮ ਕੌਨ ਹਰੈ ਜਗਦੀਸ਼ ॥ ੪੭ ॥ ਪਰਿ” ਕਾਲ ਵਾਸ ਅਚੇਤ । ਲਰਿਥੇ ਨ 
ਭਾਜਨ ਭੇਤ।ਰੁਕਿ ਚਾਰ ਓਰ ਕੁਥਾਇ/ਬਨ ਜਾਨ ਪ੍ਰਾਨ ਬਿਲਾਇ॥੪੮। 
ਭਰਕਾਨਿ ਹੋਤਿ ਬਿਨਾਸ਼ਤਮ ਨਾਸ਼ ਸੈਗ ਪ੍ਰਕਾਸ਼।ਨਿਸ ਬੀਤਿ ਰ8 ਇਸ 
ਰੀਤਿ । ਉਤ ਸ਼ੱਤ ਕੀਂਬਿਪਰੀਤ ॥ ੪੯ । ਦੋਹਰਾ ॥ ਕੁਛਕ ਬਚੇ ਸਭਿ 
ਮਰਿ ਗਏ ਭਾਜੇ ਕੋਇ ਬਿਹਾਲ।ਸਾਵਧਾਨ ਹੁਇ ਗੁਰ ਉਠੇ ਅਰਣੋਦਯ” 
`'ਕ ਕਾਲ ॥ ੫੦ ॥ ਟਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਘਿੰਥੇ ਸਪਤਮ ਰਾਸੇ “ਜੁੱਧ” ਪ੍ਰਸੰਗ ਬਰਨਨੇ ਨਾਮ ਖਖ਼ਟ ਚੜਵਾ- 
ਰਿੰਸਤੀ ਅੰਸੂ ॥ ੪੬ ॥ 

੪੭. [ਦਿਨ ਚੜ੍ਹੇ ਦਾ ਜੁੱਧ] । 
ਦੌਹਰਾ॥ਮਰਤਿ ਪਰਸਪਰ ਤੁਰਕ ਗਨ ਭਈ ਭੋਰ ਤਬਿ ਆਇ।ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ 
ਲਸ਼ਕਰ ਰਹਜਯੋ ਅਪਰ ਖਪਜੋ ਦੁਝ੍ਹ ਪਾਇ ॥ ੧ ॥ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਫੰਦ ।ਬੀਸ ਰੁ ਪੰਚ 
ਸਹੈਸ੍ਰਂ ਦਲ ਤਮ ਮਹਿ ਇਮ ਨਆ । ਜਿਮ ਤਮ ਕੋ ਸੂਰਜ ਹਤਨੇ ਕਰਿ 
ਦੀਨਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਾ। ਜਿਮ ਉਡਗਨ ਸਗਰੇ ਦੁਰੇ ਨਹਿੰ ਦੇਹਿ ਦਿਖਾਈ । 
ਡਿਮ ਤੁਰਕਾਨਾ ਛਪ੫ਿ ਗਯੋ, ਜਿਨ ਧੂਮ ਮਚਾਈ ॥ ੨॥ ਬਡੀ ਨੀਂਦ 
ਸੁਖਤੇ ਪਰੇ ਰਣ ਖੇਤ ਮਝਾਰਾ । ਦੀਰਘ ਮਗ ਤੇ ਥਕਤਿ ਤੇ ਜਨੁ ਸ਼ਰਮ 
ਨਿਰਵਾਰਾ । ਗਿਰੇਂ ਤੁਰੇਗ ਤੁਰੇਗ ਪਰ ਧਰ ਪਰ ਧਰ? ਬ੍ਰਿੰਦਾ । ਸ਼ਸਤ੍ਰ 
ਬਸਤੁ ਬਿਖਰੇ ਪਰੇ ਜਨੁ ਬੀਜ ਬਿਲੰਦ ॥੩॥ ਲਲਾਬੇਗ ਲਸ਼ਕਰ ਪਿਖ੍ਯੋ 
ਜਬਿ ਭਯੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਾ।ਅਲਪ ਅਹੈ' ਬਹੁਤੇ ਮਰੇ ਤਜਿ ਜੈ ਬਿੱਸ੍ਰਾਸਾ । ਦੇਡਿ 
"ਕਸ਼ਟ । "ਪਾਲਾ । “ਪਈ । ਦੌਜਿਵੇਂ ਪੁਕਾਸ਼ ਨਾਲ ਹਨੋਰਾ ਨਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। “ਪਹੁ ਫੁੱਦੇ । 
$੨੫੦੦੦ ਪੰਬੀ ਹਜ਼ਾਰ । ?ਧੜ ਉੱਤੇ ਧੜ । ( ਅ) ਧਰਤੀ ਤੇ ਧੜ । "ਜਦੋਂ ਚਾਨਣ। ਹੋ 
ਆਇਆ । ₹ਂਪ£=ਉਗ ਸ਼ਤ੍ਰਨਿ । 



ਜਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੩੨੪੪ ) ਰਾਮਿ 2 । ਅੱਸੁ ੪. , 

ਕਿਤਿਕ ਸੁਧ ਆਨਿ ਕਰਿ “ਅਮਕੋ" ਸਿਰਦਾਰਾਂ । ਸਹਿਬ ਸੈਨ ਕੇ ਖਪਿ 
ਗਯੋ ਨਹਿੰ ਪਰਹਿ ਨਿਹਾਰਾ!॥੪॥ ਤਿਸੀ ਰੀਤਿ ਪੁਨ ਦੂਸਰੋ ਤੀਸਰ ਸੁਧਿ 
ਦੈਹੇ। ਮਰੇ ਅਨਿਕ ਮੈਨਾਪਤੀ ਸਭਿ ਮੈਨਾ ਛੇਹੈ । ਦੁਰ ਹੁਤੋ ਰਣ ਖੇਤ ਤੋਂ 
ਸਨਿ ਸੁਨਿ ਬਿਸਮਾਯੋ“ਏਤੋ ਲਸ਼ਕਰ ਕਿਹ ਹਤਜੋ,ਨਹਿ ਪਰਜੋ ਲਖਾਯੋ” 
॥ ੫॥ ਇਤ ਉਤ ਕਰਹੇ ਬਿਲੋਕਿਬੋ ਚਿਤ ਚਿੰਤ ਬਿਸਾਲਾ । ਭਗਨ 
ਪੁੱਤ ਸਮੀਤ ਬਿਤ, ਬੋਲਜੋ ਤਿਸ ਕਾਲਾ । “ਮਾਤੁਲ ! ਕਯ' ਦੇਖਤਿ 
ਖਰੇ, ਰਣ ਸਮੇ ਬਿਚਾਰੋ। ਹੋਇ ਨ ਅਸ ਰਿਪੁ ਆਇ ਇਤ” ਨਿਜ ਓਜ 
ਸੈਭਾਰੋ ॥ ੬ ॥ ਮਰੇ ਸੁ ਗਏ ਨ ਆਇ ਵਿਰ, ਜੀਵਤ ਹੈ' ਜੇਈ । ਤਿਨਹੁੰ 
ਜਤਨ ਕਰਿਬੋਂ ਬਨਹਿ, ਦਾਨ ਬਡ ਤੇਈ । ਚਢੇ ਹੁਤੇ ਹਮ ਲਰਨ ਕੋ 
ਨਹਿੰ ਖਾਨਾ ਖਾਨੋ । ਮਾਰਨ ਮਰਣੋ ਕਾਜ ਰਨ ਕਯਾ ਚਿੰਤ ਠਾਨੋ? ॥7॥ 
ਲਲਾਬੇਗ ਸੁਨਿ ਪੁਨਿ ਭਨਜੋ “ਕਜੋਂ ਨਹੀ" ਬਿਚਾਰੋ? । ਦੋਥੇ ਭਾਗ ਸੁ ਦਲ 
ਰਹਜੋ ਤ੍ਰੋ ਭਾਗ ਸੁ ਮਾਰੋ" । ਕਹਾਂ ਬਿਜੇ ਅਬਿ ਹੋਇ ਗੀ ਗਹਗੇ ਭਟ ਥੋਗੇ 
ਲਖਜੋ ਨ ਸ਼ੱਤ ਭੇਤ ਕੋ ਡੇਰਾ ਕਿਤ ਓਰੇ ॥੮॥ ਆਇ ਅਗਾਉ ਰੋਕ ਕਰਿ 
ਤਮ ਮਹਿੰ ਦਲੈਂ ਮਾਰ।ਕਟੇ ਆਪ ਮਹਿ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਗਹਿਨਹਿੰ ਕਰੀ ਸੈਭਾਰ/%. 
ਕਾਸਮਬੇਗ ਅਰੁ ਸ਼ਮਸ ਬੇਗ ਦੋਨਹੁੰ ਸੁਤ ਤੀਰਾ । ਕ੍ਰਾਤਾ ਕੌਬਰਬੇਗ਼ 
ਢਿਰ। ਬੋਲਯੋ ਧਰਿ ਧੀਰਾਂ ॥ ੯ ॥ ਕਹਾਂ ਕਰਹਿ; ਲਸ਼ਕਰ ਮਰ੧; ਕਰਰੋ 
ਕੁਮਤਿ ਮਰਾਯੋ।ਥਕਤਿ ਛੁਧਤਿ ਪਾਰਾ ਪਰੋ, ਕਹਿ ਭੇਰ”ਕਰਾਯੋ । ਸ਼ੱਤ੍ 
ਤਪਤਿ ਪਾਵਕ ਨਿਕਟਿ ਸਭਿ ਬਿਧਿ ਬਿਸਰਾਮੇ“। ਉਠਤਿ ਤੁਰਤਿ ਤਜਿ” 
ਤੁਪਕ ਗਨ ਹੱਤ ਪਠਿ ਜਮ ਧਾਮੇ॥ ੧੦॥ ਮੈਂ ਬਹੁ ਬਿਧਿ ਬੁਧਿ ਕਰ 
ਰਹਜੋ ਨਹਿੰ ਬਨਯੋ ਉਪਾਈ । ਨੀਠ ਨੀਠ ਇਕ ਤੁਪਕ ਭਟ ਰਣ ਸਕੇ 
ਚਲਾਈ।ਉਕਸੇ ਹਾਥ ਨ ਸੀਤ ਤੇ ਰਿਪੁ ਮਿਲਿ ਸਮੁਦਾਯਾ। ਖੜਗ ਪ੍ਰਹਾਰੇ 
ਆਨਿ ਕਰਿ ਲਸ਼ਕਰ ਬਿਕੁਲਾਯਾਂ । ੧੧॥ ਜਾਨੋ ਪਰੇ ਨ ਅਪਰ ਪਰ” 
ਕਟਿ ਆਪਸ ਮਾਂਹੀ। ਬਿਨਾ ਨੀਤਿ ਤੇ ਲਰਨ ਰਨ ਜੈ ਪਾਵਤਿ ਨਾਂਹੀਅ(ਥ 
ਤਮ ਬਿਨਸਜੋ ਜਾਨੀਏ, ਪਾਰਾ ਹੁਇ ਥੋਰਾ । ਹੁਤੇ ਹੇਤ ਦੁਇ“ ਮਰਨ 
'ਕ ਸੋ ਰਹੇ ਨ ਘੋਰਾ ॥ ੧੨॥ ਛੁਧਤਿ ਸ਼੍ਰਮਤਿ ਲਸ਼ਕਰ ਅਹੈ ਸੋ ਮਿਟਹਿ ਨ 
3 ਫਲਾਣ/ । "ਐਸ ਨਾਂ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਵੈਰੀ ਇਧਰ ਆ ੫ਵੇ।ਮਾਰਿਅ' ਗਿਆ ਹੈ।੯ਮੁਕਾਬਲ॥ 
“ਫੈਰੀ ਲਿੱਧ ਹੋਏ ਸਨ ਅੱਗ ਦੇ ਨੇੜੇ (ਬੇਠੇ ਹੇਏ)ਤੇ ਸਭ ਤਰ੍ਰਾਂ ਆਰਾਮ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸਨ । #ਚਲਾ 
ਜੇ ਆਖਰ੍ੇ ਪਹਾਏ[ ਪਰ=ਪ੍ਹਾਯ/ਅਪਰਦਦੇ ਪ੍ਰਾਯਾ ਨਾ. ਹੇਵੇ]“ਪਾਲਾ।'ਗਾਵ ਪਾਲਾ ਤੇ ਹਨੇਰਾ। 



ਗੁਰੰ ਪੂਤੀਂਪ ਸੂਰੰਜੇ ! ( ੩੨੪੫) ਰਸਿ ੭ । ਅੱਸੂ ੭. 
ਜੈ ਹੈ'।ਅਬਿ ਹੰਟਿਬੋਂ ਨਹਿੰ ਬਨਤਿ ਹੈ ਰਿਪੁ ਸਿਰ ਪਰ ਐਹੋ।ਦੇਹੁ ਦਮਾਮੈ 
ਚਢਹ ਸਭਿ ਦੇਖਹ ਰਣ ਓਰਾਂ । ਹੌਰ ਪਰਯੋ ਆਵਤਿ ਉਰੇ, ਘਾਲਯੋ ਬਡ 
ਜੋਰ?॥ ੧੩॥ ਬੇਗਲਲਾ ਜਾਨੀ ਤਬੇ-ਦਹ ਨੀਕ ਬਖਾਨ । ਅਬਿ ਕ੍ਯਾ 
ਹੋਵਤਿ ਜਤਨ ਕਛੋ ਰਿਪ ਗਨ ਰਣ ਹਾਨੈ'-। ਚਢਜੋ ਆਪ ਸਭਿ ਸੇਗ ਲੈ 
ਹੁਇ ਕੌ ਸਮੁਹਾਈ । ਚਾਹਤਿ ਭਾ-ਫਣ ਖੇਤ ਮਹਿੰ ਮੈ ਕਰੌ' ਲਰਾਂਈ-॥ 
੧੪॥ ਇਤ ਤੌਂ ਇਹ ਚਦਿ ਕਵਿ ਚਲਜੋ ਬਡ ਸ਼ੋਰ ਉਠੰਤਾ।ਬਜੇ ਦਸਾਮੇ 
ਸੈਂਕਰੇ ਉਤਸਾਹ ਧਰੇਤ।ਆਵੜਿ ਭਾ ਰਣ ਭੂਮਿਕਾ, ਕੋਸਨ ਲਗਿ ਹੇਰਾ । 
ਮਰੇ ਪਰੇ ਹਯ ਸੂਰਮੇ ਬਠ੧ ਘੋਰ ਘਨੇਰਾ ॥੧੫॥ ਆਮਿਖ ਸ਼੍ਰੋਣਤ ਛੁਟਤਿ 
ਬਹੁ ਬਹਿ ਢਾਲਯੋ ਸਾਰੇ । ਅਰੁਣ ਬਰਣ ਕੀ ਝੁਨਗੀ ਅਵਨੀ ਜਨੁ 
ਧਾਰੇ” । ਪੰਛੀ ਉਡ ਚਹੁਂ ਦਿਸ਼ਾਂ ੩; ਬਾਇਸ; ਗਿ੍ਝ ਆਏ । ਕੰਕ” ਆਦਿ 
ਆਮਿਖ ਭਖੀ ਭਰਮਹਿੰ ਸਮੁਦਾਏ॥੧੬॥ਜੈਬੁਕ ਤ੍ਰਿਪਤਿ ਪੁਕਾਰਤੇ ਖਾਯੋ 
ਮਨ ਭਾਯੋ । ਮਨਹੁੰ ਅਸੀਸਾਂ ਦੇਤਿ ਗੁਰ; ਲੱਖਿ-ਹਮ ਤਿਰਿਪਤਾਯੋ-। ਲਲਾ 
ਬੇਗ ਬਿਸਮਜਯੋ ਪਿਖਤਿ ਚਹੁੰਦਿਸ਼ਿ ਭਯ ਮਾਨਾ।ਯਾ ਖ਼ੁਦਾਇ ! ਇਹ ਕ੍ਯਾਂ 
ਭਯੋ; ਕਿਮ ਲਸ਼ਕਰ ਹਾਨਾ? ॥੨੭॥ ਛੁਣਤਿ ਸ਼ਲਖ ਬਡ ਹੌਰ ਭ! ਬਿਰਿ 
ਜੋਧ ਲਹੌਤਾ । “ਤੁਰਕਾਨੀ ਸੈਨਾਘਨੀ ਆਈ? ਵਿ੍ਸ਼ਟੇਤਾਂ । ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਬਸੜ੍ਹ 
ਬਹੁ ਮੋਲ ਕੇ ਹਯ ਥਕਿਤਿ ਬਡੇਰੇ । ਦਿਪਤਿ ਬਿਕੂਖਨਿ ਜਿਨਹੁੰ ਕੋ ਬਹੁ 
ਕੌਚਨ ਕੇਰੇ ॥ ੧੮॥ ਇਕ ਸਉਰ ਦੌਰਜੋ ਗਯੋ ਗੁਰ ਢਿਗ ਸੁੱਧ ਦੀਨੀ। 
“ਮਹਾਂਰਾਜ ! ਤੁਰਕਾਨ ਕੀ ਸੈਨਾਂ ਬਡ ਚੀਨੀ । ਸਭਿ ਉਮਡੀ ਰਿਸ ਬਹੁ 
ਕਰੀ ਰਨ ਖੇਤ ਮ=ਰ। ਲਰਤਿ ਜੋਧ ਜਾਤੀ ਮਲਕ ਉਤਸਾਹ ਉਦਾਰਾ॥ 
੧੯॥ ਬਾਕੀ ਰਹੇ ਨ ਤੁਰਕ ਅਬਿ ਜੀਵਤਿ ਸੰਭਿ ਆਏ” । ਮਰੇ ਪਰੇ ਬਹੁ 
ਕੋਸ ਲਗਿ ਅਸੁ ਭਟ“ ਸਮੁਦਾਏ।ਅਬਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਭਾ ਦਿਖਤਿ ਹੈ ਏਤੇਕਿਨ 
ਮਾਰੇ । ਪਰੇ ਤੁਰੌਗ ੫ਰ ਤੁਰੰਗ ਬਹੁ ਧਰ ਪਰ ਧਰ” ਡਰੇ ॥ ੨੦॥ ਤਬਲ 
ਨਗਾਰੇ ਗਨ ਬਜੈਂ ਹੋਯਹੁ ਭਟ ਭੋਰਾ । ਭਈ ਪ੍ਰਭਾਤਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮਾਹ ਰਿਸ 
ਕੀਨਿ ਘਨੋਰਾ? । ਸੁਨਿ ਸਗਗੇ ਸੁਧਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਸੁ ਚਵੇ _ਸੁਹੇਲੈ”। ਚੋਬ 
ਪਰੀ ਰਨਜੀਤ ਪਰ ਭਟ ਆਯੁਧ ਲੋ ਲੋ॥੨੧॥ ਛੇਰਿ ਤੁਰੈਗਮ ਕੋ ਚਲੋ 
"ਭਾਵ (ਰੱਖ ਤੇ ਬਕੇਵਾਂ) ਮਿਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ । "ਲਾਲ ਰੈਂਗ ਦੀ ਚੈਨੀ ਧਰਤੀ ਨੇ ਮਾਨੋ ਪਹਿਰੀ 
ਹੈ। 5ਦਿੱਫੀ ਚੀਲ । (ਪਿੱਛੇ) ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹੋ; ਜੀਉਂਦੇ ਸਭ ਆ ਪਏ ਹਨ । 'ਘੇੜੋ 

ਤੇ ਸੂਰਮੇ। #ਧੜ ਉਤੇ ਧੜ । “ਸੁਹੇਲੇ ਘੋੜੇ ਤੇ । “ਨਗਾਰਾ । ਪਰ ਇਹ ਨਾਮ ਢਸਸੇਸ਼ ਜੀ ਦੇ 
ਨਗਾਰੇ ਦਾ ਸੀ 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੩੨੪੬) ਗਾਸਿ ੭ । ਅੰਸੂ ੪੭. 

ਨਹਿ ਬਿਲਮ ਲਗਾਈ।ਆਂਇ ਥਿਰੇ ਢਿਗ ਜੋਧ ਕੇ ਜਹਿ ਮਚਤਿ ਲਰਾਈ। 
ਦੂਝ ਹਸਨ ਖਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਿਜ ਨਿਕਟਿ ਬੁਲਾਂਯੋ । ਲਲਾਬੇਗ ਕਹੁ 
ਕਹਾਂ ਹੈ ਊ ਜੋ ਚਦਢਿ ਕਰਿ ਆਯੋ? ॥ ੨੨॥ ਸੁਨਤਿ ਨਿਹਾਰੇ ਸਕਲ ਤਿਨ 
ਜੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਮਹਾਨ । ਬਰਣ ਬਰਨ ਕੀ ਬੈਰਖਾਂ' ਨਿਜ ਨਿਜ ਅਗਵਾਨੇ । 
ਕਹਨਿ ਲਗਜੋ “ਸਨੀਅਹਿ ਪੂਕੁ!ਉਪਰ ਪੁਸਤੀਨਾ।ਸਿਰ ਪਰ ਕੰਚਨਖੋਦ 
ਜਿਹ ਦਮਕਹਿ ਦੁਤਿ ਭੀਨਾ ॥ ੨੩ ॥ ਜ਼ਰੀ ਬਸਤ੍ਰ ਕੀ ਕੁਛ ਬਡੀ ਜਿਹ 
ਦਿਪਾਤਿ ਪੜਾਕਾ । ਸੁਰਖ” ਬਲੀ ਬਿਲੌਦ ਹਯ ਬਡ ਬੇਗ ਸੁ ਜਾਂਕਾਂ । 
ਬਾਤ ਕਰਤਿ ਬੂੜਤਿ ਤੁਮਹਿੰ ਕਰਿ ਹਾਥ ਉਦੇਰਾਂ । ਲਲਾਬੇਗ ਸੋ ਜਾਨੀ- 
ਯਹਿ; ਉਰ ਗਰਬ ਘਨੰਰਾਂ ॥ ੨੪॥ ਬਾਸ ਦਿਸ਼ਾਂ ਤਿਸ ਤੇ ਖਰੋ ਸੋ ਕਬਰ 
ਬੇਗ । ਤੁਰਕੀ ਤੁਰੋਗ ਕਮੈਤ ਹੈ; ਬਹੁ ਚਲਹ ਸੁ ਬੇਗਾ । ਕਾਤਾ ਇਸ ਕੌ 
ਅਲਪ ਹੈ ਬਡ ਬੀਰ ਕਹਾਵੈ”। ਦਾਨਸ਼ਵੇਦ ਬਿਸਾਲ ਹੀ ਬਹੁ ਦਾਵ 
ਬਤਾਵੈ ॥ ੨੫॥ ਪਿਖਹ ਦਾਹਨੀ ਦਿਸ਼ਾ ਮਹਿ ਸਬਜ਼ ਬਡ ਘੋਰਾਂ । ਨਾਮ 
ਕਾਬਲੀਬੇਗ ਇਸ ਰਾਂਖਹਿ ਬਡ ਜ਼ੋਰਾ। ਆਯੁਧ ਬਿੱਦਯਾ ਬਹੁਤ ਹੀ 
ਚਿਰਕਾਲ ਕਮਾਈ।ਕਰਤਿ ਪਟੇਬਾਜ਼ੀ ਅਧਿਕ ਗਨ ਪਿਖੀ ਲਰਾਈ॥੨੬॥ 
ਲਲਾਬੇਗ ਮਾਤੁਲ ਲਗਹਿ ਨਿਤ ਰਹਿ ਇਸ ਤੀਰਾ। ਮਲਤਿ ਰਜਤਪਣ 
ਹਾਂਬ ਮਹਿ ਬਲਿ ਅਧਿਕ ਸਰੀਰਾਂ । ਇਹੁ ਸਨਮੁਖ ਜਬਿ ਲਰੈ ਗੋ ਮਾਰੈ 
ਸਮੁਦਾਈ । ਹਤਹੁ ਆਪ ਇਸ ਪ੍ਰਥਮ ਹੀ ਨਹਿੰ ਸੁਭਟ ਖਪਾਈ ॥ ੨੭ ॥ 
ਦੋਨਹੁੰ ਇਸ ਕੇ ਸੁਤ ਖਰੇ ਇਕ ਕਾਸਮ ਬੇਗਾ । ਸ਼ਮਸਬੇਗ ਸੁਤ ਦੂਸਰੋ 
ਜਿਸ ਕੇ ਕਰ ਤੇਗ । ਪ੍ਰਥਮ ਗੋਲ ਕੋ ਬਾਂਧ ਕੈ" ਇਹ ਚਹਤਿ ਲਰਾਈ । 
ਪਰੇ ਆਨਿ ਮੁਖ ਕਾਲ ਕੇ ਕਯੋਂ ਹੂੰ ਨ ਬਚਾਈ॥੨੮॥ਸੁਨਹੁ ਗੁਰੂ ਜੀ !। 
ਦੂਰ ਲਗਿ ਨਹਿੰ ਦਿ੍ਸ਼ਟੀ ਆਵੈ।ਧਰ ਪਰ ਧਰ ਮਰਿ ਕਰਿ ਪਰੇ ਤਿਨ ਕੌਨ 
ਗਿਨਾਵੇ । ਚੌਬੋ ਭਾਰ ਨ ਚਮੂੰ ਅਬਿ, ਸਭਿ ਸੁਗਮ ਸੈਘਾਰੋ । ਤੁਮ ਆਗੇ ਕੌ 
ਅਰੇ ਨਹਿੰ ਮੈਂ ਭਲੇ ਬਿਚਾਰੋਂ ॥੨੯॥ ਗਮਨੋ ਤੁਲ ਦਲ ਸ਼ਲਭ ਕੌ ਕਰਿ 
ਮਾਰੋ ਮਾਰੋ । ਅਬਿ ਇਹੁ ਖਰੇ ਉਦਾਸ ਹੈ ਤੁਮ ਬਿਲਮ ਬਿਸਾਰੈ” । ਸ਼੍ਰੀ 

"ਕੌਡੀਆਂ [ਤੁਰ:; ਬੈਰਕ | ”ਬੰਡੀ । “ਸੁਰਖ ਹੈਗ ਦਾ । ਭਾਰੀ ਸੂਰਮਾਂ ਕਹਾਉਂਵਾ ਹੈ । “ਜੈਗ 
ਦੀ ਇਕ ਵੱਡ: ਟੋਲੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਮਿਥੇ ਦਾਫਾਂ ਤੇ ਲੜਨਾ! ਮਸ: ਗੋਲ=ਮੰਡਲੀ । ਫ਼: 
ਜੁਦ=ਫੋਜ ਦਾ ਟੇਲਾ। ਤੁਰ ਵੌਜ ਦਾ ਢੜਤਪਜਿਸ ਵਿਚ ਮਰਦਾਰ ਵੀ ਰੋਵੇ ]। <ਟਿਡੀ ਸਮਾਲ 
ਦਲ “ਮਾਰੇ ਮਾਟੇ” ਕਰਦਾ ਟੂਰ ਗਿਆ ਹੈ । [ਮੈਸ॥, ਸ਼ਲਗ=ਟਿੰਡੀ; ਮਕੜੀ) । “ਛੇਤੀ ਕਹੇ ( 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੁਤਾਪ ਸੂਰੋਜ । (੩੨੪੭) ਗਾਸਿ ੭। ਅੰ ੪੯. 

ਸਤਿਗੁਰ ਬਿਕਸੈ ਸੁਨੜਿ ਕਰ ਧਨੁਖ ਸੈਭਾਂਰੜੀਰ ਨਿਕਾਸਯੋ ਖਰ ਬਡੋ 
ਤਕਿ ਕੈ ਤਬਿ ਮਾਰਾ ॥ ੩੦ ॥ ਲਲਾਬੇਗ ਕੇ ਸੀਸ ਪਰ ਜੋ ਕੌ ਚਨ ਕੇਰਾ” 

ੜਕਿ ਮਾਰਜੋ ਤਿਸਕੋ ਤਬਹਿ ਅਵਨੀ ੫ਰ ਗੇਰਾਂ। ਪਿਖਿਕਰਿ ਬਿਸਮੇ 

ਹਲਚਲੇ ਇਤ ਉਤ ਕੋਹੋਏ।ਖਰਖਪਰਾਧਰਨੀਗਝਤੋਦੇਖੋਸਭਿਕੋਏ॥੩੧॥ 
ਇਤਿ ਸਰ ਗੁਰ ਪਡਾ੫ ਸੂਰਜ । ਲਿੱਲ ਸ੫੩ਮ ਰਾਸੇ “ਜੁੱਧ ਪਸੇਗ ਬਰਨਨੇ ਨਾ% ਸ੫੩ ਚਤਵਾਜਿੰਸਤੀ ਅੱਸੂ ॥ ੪੭ । 

੪੮, [ਦਿਨ ਦਾ ਜੁੱਧ-ਜਾਰੀ] । 
ਦੋਹਰਾ ॥ । ਸਿਰ ਤੇ ਕੈਚਨ ਖੋਦ ਜਬਿ ਪਗੀਆਂ ਸਹਿਤ ਗਿਰਾਇ। ਨਗਨ 
ਮੁੰਡ ਮੁੰਡਜੋ ਹੜ ਪਿਖਿ ਸਭਿ ਗੇ ਬਿਸਮਾਇ ॥ ੧ ॥ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਫੰਦ ॥ 

ਇਤਿ ਉਤ ਸਗਰੇ ਹਲਚਲੇ ਕੁਛ ਤ੍ਰਾਸ ਉਪੰਨਗਲਲਾਬੇਗ ਲੱਜਤਿ ਭਯੋ 
ਮਾਨਹੁ ਮਨ ਹੈਨਾਂ । ਕਟ ਕੋ ਪਣ ਝਟਪਟ ਠਟਯੋ ਲਫਪਫਾ ਲਖੇਟਾ” । 
ਛਪਣ ਬਾਗ ਦਬਟਮੋ ਤੁਰੈਰ, ਸਟਕਜੋ ਮੁਗ਼ਲੇਟ£” ॥ ੨॥ ਕੁਪਜੋ 

ਬਿਲੋਚਨ ਰਕਤ ਕਰ ਕਹਿ ਕੁਜ ਉਠਾਏ । -ਕ੍ਯੋੱ ਠ ਕਰਤਿ ਹੇਲਾ 

ਬਹਿ ਮਾਰਹੁ ਸਮੁਦਾਏ । ਇਕ ਇਕ ਛੋਰਿ ਤੁਵੈਗ ਕੋ ਖੈਂਚਹ ਖਰ ਖੰਤੇ। 
ਕਰਤਿ ਚਲਹੁ ਸਿਰ ਧਰ ਜੁਦੇ ਹਯ ਬੇਗ ਪ੍ਦੈਡੇ“॥ ੩ ॥ ਸੁਨਿ ਆਇਸੁ 
ਕੋ ਤੁਰਕ ਭਣ ਬਡ ਮੁਜ਼ਲ ਰਿਸਾਂਏ । ਮੁੰਡਤਿ ਮੁੰਡ ਬਿਲੌਦ ਜਿਨ 
ਬਡ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਉਠਾਏ । ਕਜੋਂਟੁੰ ਅਫਕੀ ਪਾਗ ਸਿਰ ਫੇਵੀ ਨਿਤ ਧਾਰੇ । 
ਜ਼ਰੀਦਾਰ ਬਡ ਛੋਰ ਕੋ ਪ੍ਰਿਸ਼ਫੀ ਤਕ£ ਡਾਰੇ॥੪॥ ਆਮਿਖ ਭੱਖੀ ਅਧਿਕ 
ਹੀ ਬਹੁ ਕਰਹਿ ਅਹਾਰੇ । । ਸੁਰਾਂਪਾਨ ਕੋ ਪ੍ਰਮ ਬਡ ਮਾਨੀ ਮੜਵਾਰੇ । 

ਗੌਰ ਬਰਣ ਸਭਿ ਕੇ ਅਹੈ' ਸੁਖਮ ਪਟ ਸੇਤਾ । ਬਹੁਤੇ ਰਖਹਿ ਕਮਾਨ ਕੋ 
ਸਰ ਰਤਨੋ ਹੇਤਾ॥੫॥ਕਿਸ ਕਿਸ ਨਿਕਟਿ ਤੁਢੈਗ ਹੈ, ਕਿਹ ਤੋਮਰ ਧਾਰਾ। 
ਕਿਨ ਕਿਨ ਲੀਨਹੁ ਮਕਾਨ ਤੇ ਕਰਵਾਰ ਦੁਧਾਂਰਾ। ਜਮਧਰ ਵੇਟਨ” 
ਸਭਿਨਿ ਕੋ, ਬੋਲਤਿ ਨਿਜ ਬੋਲੀ । ਕਰਜੋ ਨੋਰ ਗੁਰ ਸੈਨ ਸੋ' ਛੂਟਤਿ ਸਰ 
ਗੋਲੀ ॥੬॥ ਦੁਤੀ ਪਠਾਨਨਿ ਕੀ ਚਮੂੰ ਬਡ ਓਰੜ ਆਈ। ਬਡੋ ਬਹਾਦਰ 
ਕੀ ਜਿਨਹੁੰ ਸਭਿ ਦੇ ਬਡਿਆਈ”। ਛੋਰਤਿ ਬ੍ਰਿੰਦ ਤੁਵੈਗ ਲੋ ਚਹਿੰ ਜੇਲ 
੧ਰਵ ਸੋਨੇ ਦਾ (੧੮) । “(ਲਲਾਬੇਗ ਨੇ) ਛੇਤੀ ਨਾਲ਼ ਲੌਕ ਨੂੰ ਲੱਧਾ ਹੋਇਆ ਕਪੜਾ (ਲਾਹ 
ਕੇ ਸਿਰ ੜੇ) ਲਫਪਣਾ (=ਵਿੰਗ ਟੇਢਾ) ਜਿਹ ਲਪੋਟ ਲੀਤਾ , =ਫਾਗ ਨੂੰ ਝਪਟਾ ਮਾਰ ਕੇ । 
$ਟਲ ਗਿਆ ਮੁਗ਼ਲ ਬਚਾ । “ਤਿੱਖੀ ਚਾਲ ਘੋੜੇ ਦੀ ਕਟੋ । “ਪਿੱਠ ਤਕ । “ ਕਮਰ ਬੈਦ ਵਿਚ 
ਕਵਾਰ ਹੈ । [ ਹਿੰਦੀ, ਪੇਟ ਤੋਂ ਪੇਟੀ । ਇਸ ਤੋਂ ਫੇਟ, ਕੋਟੀ; ਵੇਂਟਨ=ਪੇਟੀ, ਕਮਰ ਖੈਦ ] । 
€ਵੋਂਟੇ ਸ਼ਸਟ੍ਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਸ੍ਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਹੇ ਹਥ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਵਰਤੀ ਦੇ ਸੰ 
ਓਹ ਕਮਰ ਬਂਦ ਯਾ ਪੇਟੀ ਵਿਚੋਂ ਝੱਟ ਕਢ ਲਈਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ “ਵੇੱਦੇ! ਕਗੋਦੇ ਹਨ 
"ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਬਹਾਦਰਾਂ ਦੀ ਸਾਹੇ ਲੋਕ ਵਡਿਆੀ ਦੇਂਦੇ ਹਨ 1 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੩੨੪੮) ਰਾਸਿ 7। ਮੰਸੂ ੪੮, 

ਦਾਹੇਲਾ" । “ਮਾਰਿਮਾਰਿ! ਬਕ “ਹ'ਇ ਹਹਾਂ ਕੀਨਸਿ ਬਝ਼ ਹੇਲਾ ॥ ੭ ॥ 
ਇਤਿ _ਸਝਿਗਰ ਕਰਿ ਸ਼ੀਘਤਾ ਢਿਗ ਜੋਧ ਹਕਾਰ'। “ਅਰਧ ਚਮੁੰ ਨਿਜ 
ਸੈਗ ਲੈ ਹੁਜਹਿ ਅਬਿ ਨਜਾਰਾਂ।ਹਮ ਸਨਮੁਖ ਇਸ ਲਰਹਿੰਗੇ ਝਾਲਹਿੰ 
ਬਡ ਹੇਲਾਂ । ਦੱਖਣ ਦਿਸ਼ਿ ਤੇ ਤੁਮ ਪਰਹ੍ ਦੇ ਰੇਲੁ ਰੁ ਪੇਲਾ”॥ ੮॥ ਸੁਨਿ 
ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਗੋਵਿੰਦ ਤੇ ਭਣ ਜੋਧ ਬਖਾਂਨਾਂ । “ਤੁਮ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਉਦਜੋ 
ਤੁਰਕਨਿ ਤਮ ਹਾਨਾ । ਕਹਾਂ ਸ਼ਕਤਿ ਇਨ ਮ੍ਰਿਗਿ ਗਨ, ਗਜਰਾਂਜ 
ਬੇਰੇ । ਕੋਹਰਿ ਕੇ ਸਨਮੁਖ ਅਰਹਿਂ, ਹਇ ਸਕੀਂਹਿਂ ਨ ਨੋਰੇ” ॥੯॥ ਕਹਿ 
ਕਹਿ ਚਰਨ ਸਰੋਜ ਕੌ ਮਿਦੁ ਚਾਰ ਬਿਲੋਕ।ਬੈਦਨੀਯ ਬੈਦਤਿ ਭਯੋ ਘੋਰ 
ਪੁਨ ਰੋਕਾ । ਦ੍ਰੋ ਸਹੈਸ ਕੁਛ ਨੂਨ ਭਟ ਲੇ ਕਰਿ ਹੁਇ ਨਜਾਰੋ । ਚਢੋ 
ਬਰੋਬਰ ਰਿਪੁਨਿ ਕੇ _ਮਾਂਰਤਿ ਲਲਕਾਰੋ ॥ ੧੦ ॥ ਰਸਵਲ ਫਦ ॥ ਕੁਯੋ ਨੌਰ 
ਸੈਨਾ । ਕੁਪੇ ਲਾਲ ਨੈਨਾ । ਤੁਵੈਗਾਨਿ ਛੋਰੀ । ਪਰੀ ਮਾਰ ਗੋਰੀ ॥ ੧੧ ॥ 
ਹਲਾਹਾਲ ਹੋਈ । ਭਈ ਸੂਰ ਵੋਈ । ਮਚੇ ਬੀਰ ਧੀਰਾ। ਚਲੇ ਖੱਗ ਤੀਰਾ॥ 
੧੨॥ ਤੁਰੈਗਾਨਿ ਮੇਠਲਾ । ਭਯੋ ਭੂਰ-ਹੇਲਾ । ਮਚਜੋ ਰੌਰ ਭਾਰੀ।ਬਕੈ' “ਮਾਰ 
ਮਾਰੀ%੧੩॥ਕਿਨੂੰ ਮਾਰਿ ਨੇਜ਼ਾ । ਕਰੀ ਭੂਮ ਸੇਜਾ। ਕਿ ਸਾਰੀ" ਸੰਭਾਰੀ। 
ਸੁ ਉਚੇ ਉਭਾਰੀ॥ ੧੪॥ ਲਰੀ ਬੀਰ ਦੇਹੀ । ਸੁਤਾ ਨਾਂਗ ਜੇਹੀ । ਚਲੋ 
ਤੀਰ ਤੀਖੇ । ਬਿਖੀਚੇ ਸਰੀਖੇ%॥੧੫॥ਪਰੈ' ਪਾਰ ਅੰਗਾ । ਗਿਰੈ' ਪ੍ਰਾਨ ਭੰਗ 
ਕਿਨੂੰ ਛੋਰਿ ਗੋਰੀ । ਰਿਪੂ ਦੇਹਿ ਫੌਰੀ ॥੧੬॥ ਕਿਨੂੰ ਫੇਰਿ ਘੋਰ।ਗਹੇ ਥੱਗ” 
ਘੋਰਾ । ਕਟੇ ਕੌਧ ਗੇਰੇ । ਧਕਾ ਧੱਕ ਭੇਰੇ ॥੧੭॥ ਕਟਜੋ ਮੁੰਡ ਕਾਂਹੂ । ਪਰੇ 
ਕੂਮ ਮਾਂਹੂ । ਕਟੇ ਪਾਇ ਹਾਥਾ । ਤ੍ਰਿਖੀ ਤੇਗ ਸਾਥਾ ॥ ੧੮॥ ਕਿਸੀ ਤੁੰਡ 
ਖੰਡ । ਲਗੈ ਦੀਹ ਖੰਡਾ । ਭਏ ਛਿੰਨ ਭਿੰਨ/।ਕਿਸੀ ਭੈ ਉਪੰਨਾ ॥੧੯॥ 
ਹਥਾਂ ਵੱਥਹੋਏ । ਰਸੈ ਬੀਰ ਭੋਏ।ਛਿਨੰ ਏਂਕ ਲਾਗੇ । ਭਏ ਲਾਲ ਬਾਂਰ੯॥ 
੨੦॥ ਦੁਹੂੰ ਓਰ ਭਾਰੇ । ਜੁਝਾਉ ਨਗਾਰੇ । ਬਜੇ ਔਰ ਬਾਜੇ । ਸੁਨੰ' ਸੂਰ 
ਗਾਜੇ' ॥੨੧ ॥ ਬੁਟੇ ਆਪ ਮਾਂਹੀ । ਵਿਰੈ' ਵੇਰ ਨਾਂਹੀ। ਤੁਵੈਗੇਂ ਤੜਾਕੈਂ।ਸ 
ਗੋਰੀ ਸੜਾਂਕੈ' ॥ ੨੨॥ "ਲਗੈ ਮੁੰਡ ਛੱਡੀ । ਮਨੋ ਫੂਟ ਹੈਡੀ"।ਕਟੀ ਬਾਹੁ 
ਕਾ ਮਲ ਭਾਵ ਮੁੱਠ ਗੇੜ ਕੀਤਾ ਚਾਹੇ ਹਨ । “ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੁਰਜ ਰੂਪ ਉਦੇ ਹੋਇਆ 
ਹੈ। “ਤਲਵਾਰ । “ਸਰਪਾਂ ਵਰਗੇ। "ਤਲਵਾਰ [੪ ਖੰਗ।। “ਮੂੰਹ ਠੱਦ ਦਿਤਾ “ਕੱਟੇ 
ਵੱਢੇ ਗਏ / ਵਿਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਏ । "ਹਬੇ ਹੱਥੀ ।੯ਪੁਸ਼ਾਕੇ ਲਾਲ ਹੇ ਗਏ। ੧( ਗੋਲੀ ) ਵਜਕੋ 
ਸਿਰ ਫੂਟਦਾ ਹੈ ਮਾਨੋ ਗੰਡੀ ਵੁਟਦੀ ਹੈ। 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੩੨੪੯) ਰਾਸਿ 7। ਅਸੂ ੪੮, 

ਕੌਈ।ਪਰੀ ਤਰ ਡੋਈ'॥੨੩॥ਬਹੀ ਮੀਝ ਸੇਤਾ । _ਕੜੀ ਖਾਨ ਹੇਭਾਂ।ਤਹਾਂ 
ਪ੍ਰੇਤ ਭਾਰੇ ।ਮਨੋ ਸੂਪਕਾਰੇ ॥ ੨੪ ॥ ਰਸੋਈ ਬਨਾਵੇਂ ।ਕਿਤੇ ਬੈਠਿ ਖਾਵੈਂ। 
ਕਪਾਲੈ” ਬਿਸਾਲੋ'। ਲਹੁ ਪਾਨ ਵਾਲੈਂ ॥ ੨੫॥ ਖਿਚੈਂ ਆਂਤ੍ ਕੋਈ । ਗਰੇ 
ਪਾਇ ਸੋਈ । ਮਨੋ ਫੁਲਮਾਲਾ । ਭਲੇ ਡੁਾਲਿ ਜ਼ਾਲਾ ॥ ੨੬। ॥ ਭੁਥੈਂ ਮਾਸ 
ਵਾਰੇ । ਅਘਾਵੈ' ਡੁਕਾਰੇ' । ਮਿਲੇ ਸਕਾਲ“ ਬਿੰਦਾ/ਸੁ ਖਾਵੈ ਬਿਲੈਦਾ॥੨੭।॥ 

ਘਨੀ ਜੋਗਨੀਆਂ। ਮਹਾਂ ਮੋਦ ਕੀਆ । ਭਰੇ ਘੱਪ੍ਰ ਲੋਹੂਕਰੈ' ਪਾਨ ਓਹੂ ॥ 
੩੮॥ ਵਿਰੈ' ਹੁਰ ਗੈਨੰ । ਸੁਧਾਰੇ ਸੁ ਨੈਨ । ਮਰੇ ਕੋਪ ਧਾਰੀ । ਬਰੈ' ਓਪ 
ਭਾਰੀ# ॥੨੯॥` ਚਵਾਵੈ ਬਿਮਾਨਾਂ । । ਕਰੈ ਅੱਗ ਗਾਨਾ । ਘਨੋ ਮਾਨ .ਠਾਨੈ' 1 
ਰਿਝਾਵੈ ਮਹਾਨੈਂ' ॥੩੦॥ ਭਰੈ' ਅੰਕ ਤਾਹੂੰ । ਕਰੈ ਮੋਦ ਮਾਹ ।ਮੁਥੈਂ ਚੋਦ 
ਬੋਲੈ'। ਲੁਭਾਵੈ' ਕਪੋਲੇ' ॥ ੩੧ ॥ ਮਨੋ ਕਾਮ ਸੀਸੇ। ਅਮੀ ਤਾਲ ਦੀਸੈ” । 
ਬਡੇਂ ਚਾਰ ਦ੍ਿਗਿ | ਮਨੋ ਬਾਲ ਮ੍ਰਿੱਰੀ”॥ ੩੨॥ ਕਰੇ ਸ਼ਾਮ ਆੱਜੇ“ ।ਭਲੀ 
ਰੀਤਿ ਮਾਂਜੇ।ਨਚੈ' ਖੰਜਨੰ ਸੇ"%ਸੂ ਦਿੰਦੀਬਰੈ''ਸੇ/੩੩॥ ਲੁਭਾਵੈਂ' ਸੁ ਬੀਹੇ। 
ਵਿਰੀ ਆਨਿ ਤੀਰੋ । ਮਨੋ ਸੀਸ ਸਾਂਟੇ । ਬਰੈ' ਹੂਰ ਬਾਂਟੇ” ॥ ੩੪ ॥ ਚਨੇ 
ਤੀਰ ਸੀਧੇ । ਬਡੇ ਬੀਰ ਬੀਧੇ । ਭਯੋ ਦੇਖਿ ਹੱਲਾ । ਰਟੈਂ ਖੇਤ ਮੱਲ॥੩੫॥ 

ਗੁਰੁ ਚਾਂਪ ਲੀਨਾ । ਕਠੋਰੈ' ਜੁ ਪੀਨਾ । ਸਰੇ ਜੋਰਿ ਛੋਰੇਰਿਦੈ ਸ਼ੱਤ ਵੋਰੇ ॥ 
੩੬ ॥ ਵਸੈ ਜੌਨ ਆਗੇ । ਤਿਸੈ ਬਾਨ ਲਾਗੇ । ਪਰੈ ਪਾਰ ਤਾਂਹੂ। ਲੋਗੇ ਔਰ 
ਮਾਂਹੂ ॥੩੭॥ ਦ੍ਤੀ ਬੇਧਿ ਜਾਵੈ । ਤ੍ਰਿਤੀ ਵੇਰ ਘਵੈ । ਲਰੈ ਚੌਥ ਜਾਈ । 

ਕਰੈ ਪੰਚ ਘਾਈ ॥ ੩੮॥ ਇਸੀ ਰੀਤਿ ਮਾਰੇ। ਸੁ ਤੀਰੈ ਕਰਾਰੇ।ਉੜੈ' ਨਾਗ 
ਮਾਨੋ। ਕਰੈ' ਸ਼ੱਤ ਹਾਨੋ ॥ ੩੯॥ ਗੁਰੂ ਕੋਪ ਧਾਰ । ਤਜੀ ਤੀਰ ਧਾਰਾ । 

ਦੜਾਦਾੜ ਗੇਰੇ ਮਕਰਾਹੈ” ਘਨੇਰੇ ॥ ੪੦॥ ਤਜੇ ਪ੍ਰਾਨ ਡਾਰੇ । ਸੁ ਪੈਰੋ 

ਪਸਾਰੇ । ਬਮੈਂ"” ਸ਼੍ਰੋਣ ਤੇਈ । ਰਿਦੇ ਫੂਫ ਜੋਈ॥ ੪੧॥ ਪਰੇ ਧੂਲ ਮਾਂਹੀ। 

ਜਮ ਧਾਮ ਜਾਹੀ' । ਗੁਰੁ ਲਾਲ ਨੈਨ । ਕਹੇ ਉਚ ਬੈਨੰ॥੪੨॥੬ਕਰੋ ਦ੍ਸ਼ਟ 
ਨਾਸ਼। ਹੜੋ ਜੀਤ ਆਸੈ"“। ਨਹੀਂ ਜਾਨਿ ਦੀਜੈ।ਇਹਾਂ ਗੇਰ ਲੀਜੈ॥੪੩॥ 
੧੫ਈ ਹੈ ਪਾਸ ਕੜਲੀ (ਵਾਂਟੂੰ)। "(ਮਾਨੋਂ) ਕੜ੍ਹੀਂਪਈ ਹੈ) ਖਾਣ ਵਾਸੰਤੇ। ਇਹ ਵੀਭਤਸ ਰਸ 
ਹੈ । ਰੰਸੇਈਏ ਹਨ । “ਮੋਪਰੀਆਂ । “ਗਿੱਦੜ । $ਫਰਦੀਆਂ ਹਨ ਭਾਰੀ ਉਪਮਾੰ ਵਾਲੇ 

(ਬੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ) । ?(ਗਲਹਾਂ) ਮਾਨੋ ਕਾਮ ਦ। ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹਨ (ਯਾ) ਅੰਸ੍ਹਤ ਦ। ਤਲਾਉ ਦਿੱਸ 
ਰਿਹ ਹੈ । "ਮਿਰਗ ਦੇ ਬੌਂਚੇ (ਦੇ) ਹਨ (ਨੇਣ) । "(ਸੁਰਮਾ) ਪਾਕੇ । ੧੦ਮਮੇਲੇ ਵਾ । "” ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ 
ਨ ਇੰਦੀਵਰ=ਨੀਲਾ ਕਫਲ] । "”(ਸੂਰਮੇ) ਹੂਰਾਂ ਵਰਦੇ ਹਨ ਸੀਸ ਦੇ (ਦਾਂਟੇ 

ਟੇ=) ਵਾੱਟੇ ਟੇ ਸੌਂਟੇ । '5ਕੁਰਲਾਂਵਦੇ ਹਨ । "ਉਗਲੱਛਦੇ ਹਨ । "“(ਵੋਰੀ) ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੀ 
ਵੇ ਨੰ ਨਾਸ਼ ਛ਼ਜੇ 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੩੨੫੦) ਰਾਸਿ ੭। ਲੰਸੂ ੪੮, 

ਕਰਯੋ ਬਾਕ ਜੋਈ। ਸੁਨੋ ਸੂਰ ਸੋਈਮਨੇ ਓਜ ਦੀਨੇ । ਸਵਾਧਾਨ ਕੀਨੇ 
॥ ੪੪॥ ਖਿਚੇ ਖੜਗ ਖਡੇਂ। ਦੁਧਾਰੇ ਪ੍ਰਚੈਡੇ। ਕੁਦਾਵੈ' ਤੁਜ਼ੋਰੀ । ਕਟੈਂ 
ਸ਼ੱਤ ਅੰਚੀ ॥ ੪੫॥ ਨਹੀਂ ਜਾਨ ਦੇਤੇ । ਰਥੈ' ਜੈਗ ਖੇਤੇ।ਲਲਾਬੇਗ ਧਾਯੋ। 
ਸੁ ਢਾਹੈ ਹਲਾਯੋ ॥੪੬॥ “ਪਲਾਵੇਂ ਅਗਾਰੀ?। ਕਰਜੋ ਜੋਰ ਭਾਰੀ । ਪਰੇ 

ਹੂਹ ਦੈ ਕੈ । ਨਗਾਰੇ ਬਜੈ ਕੈ ॥ ੪੭॥ ਗੁਰੂ ਫੇਰਿ ਘੋਰ।ਤਜੈਂ ਤੀਰ ਘਰ। 
ਬਿਧੈਂ ਪਾਂਚ ਸਾਤਾ । ਪਰੈਂ ਪ੍ਰਾਨ ਘਾਂਤਾ ॥ ੪੮॥ ਵਿਰੈਂ ਛੂਛ ਘੋਰੇ । ਜਰੀ 
ਜ਼ੀਨ ਬੋਰੇ।ਅਲੌਕਾਰ ਵਾਰੇ।ਹਰੇਖਾ ਪੁਕਾਰੇਂ॥੪੯॥ ਪਰਜੋ ਖੇਤ ਭਾਰੀ।ਕਰੇ 
ਮਾਰ ਮਾਰੀ । ਗਿਰੇ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਲਾਗੇ । ਨਹੀਂ ਪੈਰ ਭਾਗੇ ॥ ੫੦ ॥ ਖਰੇ ਪ੍ਰਾਨ 

ਤਯਾਗੇ । ਲਹੂ ਰੈਗ ਪਾਗੇ । ਭਏ ਲਾਲ ਬਾਗੇ । ਤਉ ਕੋਪ ਜਾਗੇ ॥ ੫੨॥ 
ਤਛਾਮੁੱਛ ਹੋਈ । ਕਣੀ ਬਾਂਹਿ ਦੋਈ । ਕਿਸ ਪਾਇ ਕਾਟੇ । ਕਟੇ ਸੀਸ 
ਸਾਟੇ” ॥੫੨॥ ਗੁਰੂ ਜੁੱਧ ਕੀਨ॥ਰਟੀ ਰੰਗ ਭੀਨਾ । ਉਤੈ ਜੋਧ ਜੋਧਾ।ਪਰਯੋ 
ਆਇ ਕ੍ਰੋਧਾ ॥ ੫੩ ॥ ਖਚਾ ਖੱਚ ਖੰਝੇ । ਚਲਾਏ ਪੁਚੈਡੇ । ਕਟੇ ਮੁੰਡ ਤੁੰਡੇ। 
ਭਏ ਖੰਡ ਖੰਡੇ ॥੫੪॥ ਗਨ ਅੰਗ ਭੈਗੇ । ਸੁ ਡਾਰੀ ਤੁਵੈਗੇ । ਜਮਜੋ ਸ਼੍ਣ 
ਮੁਸ਼ਟੇ । ਹਤੇ ਬ੍ਰਿੰਦ ਦੁਸ਼ਟੈ ॥ ੫੫ ॥ ਦੁਪਾਸੇ ਲਰਾਈ । ਸੁ ਮਾਰੈ ਮਚਾਈ 
ਫਿਰੈ ਸੱਤ ਦੌਰੇ। ਮਨੋ ਹੋਇ ਬੌਰੇ ॥ ੫੬ ॥ ਮਹਾਂ ਧੂਮ ਮਾਚੀ। ਲਹੂ ਧੂਲਿ 
ਰਾਂਚੀ । ਭਯੋ ਲਾਲ ਗਾਰਾ । ਭਜੈ ਹੈ ਮਬਾਰਾ ॥ ੫੭ ॥ ਲਲਾਬੇਗ ਜੋਰ 
ਕਰਜੋ ਹੈ ਨ ਥੋਰਾਂ । ਤਉ ਰਾਖਿ ਖੇਤੋ । ਗੁਰੂ ਹਰੈ ਸੁਚੇਤੇ ॥੫੮॥ਨਹੀ' ਪਾਇ 
ਹਾਲਾ4ਬਡਾ ਹੇਲ ਘਾਲ।ਪਰਜੋ ਜੋਧ ਆਈ । ਮਹਾਂ ਘਾਉ ਘਾਈ“॥੫੯॥ 
ਰਿਪੁ ਹਾਲਿ ਚਾਲੇ । ਮਰੇ ਹਰੈ ਬਿਸਾਲੋਗੁਰੂ ਤੀਰ ਮਾਰੈਂ। ਕਰੈ' ਦੇਕ ਵਾਰੈ”॥ 
੬੦ ॥ ਅਨੌਕਾਨਿ ਘਾਵੈਂ । ਗਿਰੇ ਪਾਨ ਜਾਵੈ ਇਮੰ ਮਾਰ ਕੀਨੀ । ਭਦੇ 
ਸੈਨ ਹੀਨੀ ॥੬੧॥ ਝਣਾਂ ਝੱਟ ਬਾਹੈਂਦਕਿਟੇ' ਅੰਗ ਲਾਹੈਂ।ਗਿਰੇ ਬੀਰ ਘੋਰਾ। 
ਭਈ ਕੂਮਿ ਘੋਰਾ ॥ ੬੨ ॥ ਦੋਹਰਾ॥ਕਹਾਂ ਲਗੇ ਬਰਨਨ ਕਰੋਂ ਮਾਚਜੋ ਜਿਮ 
ਘਮਸਾਨ।ਹਾਂਨਿਭਾਈ ਤੁਰਕਾਨਕੀ ਪਾਛੇ ਹਟੇ ਨਿਦਾਨ੯%॥੬੩॥ਸੈਗਾਰੇ ਸੁਰਾ 
ਸਰਬ ਇਕ ਸਰੈਸੂ ਹਯ ਸੋਗ” । ਨੇਂ ਸਹੱਸੂ ਰਣਖੇਤ ਮਹਿ ਕੌ ਤਰਫਤਿ 
ਕੋ ਕੈਗ ॥੬੪॥ ਇਕ ਸਹੋਸ ਗਰ ਸੁਰਮੇ ਮਰੇ ਕਰੜਿ ਬਡ ਜੰਗ । ਜਨ ਮ 
੧ਪਣ ਨਾਸ਼ ਕਰਠੇ। ਲੌਂਠੈ ਹੋਏ (ਅ) ਤੇ ਪਗਦੁ ਫਾਲ। ੩(ਕਿੰਤ) ਕੱਟੇ ਰੋਏ ਸਿਰ ਪਏ ਹਨ । 
(ਗਾਣੇ) ਵਿਚ ਦੌੜਦੇ ਹਨ । “ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲੇ । ਬੜੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਕਰਦਾ ਹੈ । “ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਾਰ 

(ਤੀਰ ਸਰ) ਕਰੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ । ''ਚਲਾਂਵਦੇ ਹਨ ( ਸ਼ਸਤ੍ਰ) । ਅੰਤ ਨੂੰ । "ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਘੇੜੇ 
ਸਮੇਤ (ਬਦੇ) । 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੁਤਾਪ ਸੁਰਜ । ( ੩੨੫੧) ਰਾਸਿ ੭ । ਔਸੂ੪੯, 

ਮਰਨ ਬੈਧਨ ਮਹਾਂ ਅੰਗ ਸੈਗ ਸੋ ਕੈਗ'॥੬੫॥ਸਰਬਗਰਬਤੁਰਕਨਿ ਹਰਜੋ 
ਐਸੀ ਮਾਰ ਮਚਾਇ । ਸਰਬ ਸ਼ਕਤਿ ਧਰਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਗੀਹੇ ਜਬ ਮਨ 
ਭਾਇ ॥ ੬੬ ॥ ਵਿਡਿ ਸ੍ਰੀ ਗ ਪ੍ਰਭਾਪ ਸੂਰਜ ਹ੍ਰਿੱਚੇ ਸਪਤਮ ਰਾ? 'ਜੁੱਧ' ਪ੍ਸੰਗ ਬਰਨਨੇ ਨਾਮ ਅਸ਼ਟ _ਚਭਵਾਰਿੰਸਤੀ 
ਅੰਸ॥ ੪੮॥ ੪੯, [ਕਾਬਲ ਬੇਗ ਬੱਧ] [ 

ਦੋਹਰਾ ॥ ਬਕਤਿ ਭਏ ਗਨ ਸੂਰਮੇ ਖੜਗ ਪ੍ਰਹਾਰਤਿ ਵਾਰ। ਗਏ ਤੁਰੈਗਮ 
ਹੁਸ ਘਨੇ” ਭਯੋ ਖੇਤ ਬਿਕਰਾਰ ॥ ੧ ॥ ਤੋਟਕ &ਦ॥ ਤਰਵਾਂਰ ਹਜ਼ਾਂਰਹੁਂ 
ਨੰਗ ਪਰੀ । ਜਿਨ ਚੈਗ ਸੁਚੈਗਤਿ ਸ਼੍ਰੋਣ ਭਰੀ” । ਬਹੁ ਤੂਫਿ ਗਈ ਲਗਿ 
ਲੋਹਨਿ ਐਕਬਜ਼ੇ ਪਰਿ ਭਿੰਨ ਅਸੋਹਨ ੫॥੨॥ਤਿਮ ਪੁੰਜ ਤੁਵੈਗੰਨ ਟੁਟ 
ਗਈ। ਗਨ ਕਾਸ਼ਟ ਕ੍ਰੰਦ ਨਿਕੰਦ ਭਈ" । ਬਹੁ ਸਾਬਤ ਕੰਚਨ ਕਾਂਮ 
ਕਰੀ£। ਬਿਨ ਸੂਰਨਿ ਤੇਂ ਰਣ ਭੂਮ ਪਰੀ॥੩॥ਧਰ ਪੈ ਧਰ ਜਜੋਂ' ਕਿਹ ਕੰਧ 
ਢਿਨੀ? । ਕਿਹੁੰ ਬਾਂਹੁੰ ਕਣੀ ਕਿਹੁ ਜੈਘ ਹਨੀ । ਤੁਰਕਾਨਿ ਚੁਤੀਸ ਹਜ਼ਾਰ 
ਮਰੇ । ਗੁਰ ਸੂਰ ਹਜ਼ਾਰਨਿ ਪ੍ਰਾਨ ਹਰੇ ॥ ੪ ॥ ਇਕ ਜਾਮ ਚਵਜੋ ਦਿਨ 
ਜੈਗ ਭਏ । ਅਸ ਮਾਰ ਮਚੀ ਭਣ ਪ੍ਰਾਨ ਹਏ । ਜੁਗ ਜਾਮ ਕਛੂ ਘਟ ਰੈਨ 
ਹੁਤੀ । ਲਰਿ ਕੌ ਸ਼੍ਰਮ ਤੇ ਜਨੁ ਸੇਨ ਸੁਤੀ ॥੫॥ ਗਨ ਦੁੰਢਭਿ ਸੈਗ ਤੁਰੈਗ 
ਪਰੇ । ਗਹਿ ਭੰਕ ਬਜਾਵਨਹਾਰ ਪਰੇ । ਪੁਤਲੀਨਿ ਸੁ ਖੇਲ ਮਨੋ ਕਰਿਕੈ। 
ਤਰ ਊਪਰਿ ਫੇਰਿ ਦਈ ਧਰਿਕੌ" ॥੬॥ ਲਹਿ ਰੈਧ ਲਹੂ ਮੁਰਛਾਇ ਪਰੇ'। 
ਮੁਖ ਨੈਨ ਪਸਾਰ ਕਿਤੇਕ ਮਰੇ । ਰਜ ਸ਼੍ਰੋਣਤਿ ਪੰਕ” ਧਸੇ ਮਰਿ ਕੈ ।ਬਹੁ 
ਘਾਇਲ ਘੋਰਨਿ ਤੇ ਦਰਿਕੈ"" ॥ ੭ ॥ ਗੁਰ ਸੈਨ ਖਰੀ ਇਕ ਓਰ ਭਈ । 
ਗਨ ਦੁੰਦਭਿ ਚੋਬਨਿ ਮਾਰਿ ਦਈ । ਥਿਰ ਬੇਂਗਲਲਾ_ ਹੁਇ ਦੂਰ ਖਰਾਂ । 
ਮੁਰਬਾਇ ਗਯੋ ਮੁਖ, ਜੈਗ ਕਰਾਂ ॥੮॥ ਸਮੁਦਾਇ ਚਮੂੰ ਨਹਿ ਪਾਸ ੫ਿਖ 

“ਜਨਮ ਮਰਨ` ਦੇ ਬੈਧਨ ਨਾਸ਼ ਕਰਕੇ (ਗੁਰੂ ਜੀ) ਦੇ ਅੰਗ ਸੈਂਗ ਹੋਏ । (ਅ) ਸਰੀਰ ਦੇ 
ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਨਲ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਬੈਧਨ ਭੀ ਨਾਸ਼ ਹੇ ਗਏ । “ਬਹੁਤ ਘਬਰਾ ਗਏ । “ਜੋ 

ਲਹੂ ਨਾਲ ਲਿੱਬੜੀਆੰ ਸੁਹਣੇ ਹੰਗ ਰੈਗੀਜ ਗਈਆਂ ਹਨ । ?ਕਬਜ਼ੇ (ਧਰਤੀ) ਤੇ ਜੁਦੇ 
ਪਏ ਸ਼ੋਡ ਨਹੀਂ” ਰਹੇ ਹਨ । “ਕਾਠ ਦੇ ਕੁੰਦੇ ਟੁੱਟ ਗਏ । #ਬਪੁਤੀਆਂ (ਬੰਦੂਕਾਂ) ਸਾਬਤ ਭੀ 
ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸੋਨੇ ਦਾ ਕੌਮ ਕੀਤਾ ਹੈ । “ਧੜ ਤੇ ਧੜ (ਇੰਢ ਪਏ ਹਨ) ਜਿਵੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੰਧ 

ਚਿਣੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । 'ਮਾਨੋਂ' ਪੁਤਲੀਆਂ ਦਾ ਖੇਲ ਕਰਕੇ ਹੇਠਾਂ ਉਤੇ ਫੇਰ ਧਰ ਦਿੱਤੀਆਂ 

ਹਨ (ਪੁਤਲੀਆਂ) । ੯ਕਈ ਲਹੂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕ ਨਾਲ ਹੀ ਮੂਰਛਾ ਹੋਏ ਪਏ ਹਨ । "“ਧੂੜੀ ਤੇ ਲਹੂ 
ਦੇ ਦਿੱਕੜ ਵਿਚ । ""ਘੇੜਿਆਂ ਨਾਲ਼ ਦਨੇ ਜਾ ਕੇ । 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੩੨੫੨) ਰਾਸਿ ੭ । ਐਸੂ ੪੯. 
ਪਛੁਤਾਇ ਖਰੋ ਮਨ ਚਿੰਤ ਬਿਖੇ। “ਏਹ ਕੜਾਮਤ ਆਇ, ਨ ਜੈਗ ਭਲੋ। 
ਨਹਿ ਕਾਜ ਸਰਜੋ ਦਲ ਪ੍ਰਾਨ ਹਯੋ ॥ ੯€॥ ਗੁਰ ਤੀਰ ਚਮੂੰ ਥਿਤ ਦੀਹ 
ਦਿਥਸਰਦਾਰ ਰਹੇ ਮਮ ਸੇਨ ਬਿਖੈ। ਧੁਜਨੀ'ਲਘ ਲਾਗਤ ਮੋਹਿ ਅਬੈ। 
ਕਰਿ ਜੈਗ ਮਹਾਂ ਤਜਿ ਪ੍ਰਾਨ ਸਬੇ ॥੧੦॥ ਗੁਰ ਕੋ ਨ ਗਹਜੋ, ਨਹਿ ਮਾਰਿ 
ਲਯੋ । ਕਰਿ ਹੇਲ ਘਨੋ ਨ ਪਲਾਇ ਦਯੋ । ਨਹਿੰ ਖੇਤ ਤਜਯੋ ਅਰ ਬੀਰ 
ਰਹੇ”। ਬਹੁ ਮਾਰ ਪ੍ਰਹਾਰਨਿ ਸ਼ਸਤਰ ਗਹੇ? ॥ ੧੧॥ ਸੁੰਨ ਕਾਬਲ ਬੇਗ 
ਬਿਸਾਲ ਬਲੀ । ਨਿਜ ਮਾਤੁਲ ਸੋਂ ਕਹਿ ਧੀਰ ਭੁਲੀ । “ਅਬਿ ਹੋਹਿ ਕਹਾਂ 
ਪਛੁਤਾਵਨ ਤੇ । ਕਿਮ ਬਾਤ ਬਨੈ ਹਟਿ ਜਾਵਨ ਤੇ॥੧੨॥ਗਹਿ ਸ਼ਾਂਹੁ ਸਭਾ 
ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਲਈ । ਕਹਿ ਬਾਕ ਅਯੋ-ਹਯ ਲਯਾਉ' ਜਈ“-।-ਗਰ ਕੌ 
ਗਹਿਬੋ ਨਤੁ ਮਾਰ ਦਿਜੈ-।ਇਹੁ ਸ਼ਾਹੁ ਕਹੀ,ਉਰ ਜਾਨਿ ਲਿਜੈ॥੧੩॥ਮਰਿ 
ਬਾਦ ਗਯੋ ਸਮੁਦਾਇ ਦਲ । ਨਹਿ ਕਾਜ ਸਰਜੋ, ਨਹਿ ਕੀਨਿ ਬਲੰ,ਅਬਿ 
'ਏਕਲ ਮੈ ਚਲ ਜਾਤਿ ਭਲੇ । ਲਲਕਾਚ ਕਰੌ' ਗੁਰ ਕੋ ਇਕਲੇ ॥ ੧੪ ॥ 
ਬਿਦਤਜਯੋ ਜਗ ਬੀਚ ਬਹਾਦੁਰ ਹੈ । ਸੁਨਿ ਬਾਕ ਕਰੇ ਨ ਨਿਰਾਂਦਰ ਹੈ। 
ਹੁਇ ਏਕ ਖਰੋ ਮਮ ਸਾਥ ਲਰੈ। ਗੁਰ ਕੋ ਜਸੁ ਚੋਦ ਜਹਾਨ ਚਰੈ ॥ ੧੫॥ 
ਅਸ ਜੈਗ ਕਰੋਂ ਗੁਰ ਸੈਗ ਘਨੋ । ਗਹਿ ਲੇਹੁ ਕਿਧੋਂ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਹਨੋਂ।ਬਲ 
ਮੋਹਿ ਬਡੋਂ ਤੁਮ ਜਾਨਤਿ ਹੋ । ਥਿਰ ਹੇਰਹੁ ਮੈਂ ਰਣ ਠਾਨਤਿ ਹੋਂ? ॥੨੬॥ 
ਕਹਿ ਮਾਤੁਲ ਕੋ ਇਮ ਬੀਰ ਬਲੀ । ਚਹਿ ਜਾਨਿ;ਧਰੈ ਰਣ ਚੌਂਪ ਭਲੀ 
ਤਬਿ ਕੰਬਰਬੇਗ ਪੁਕਾਰ ਕਹਜੋ । “ਗਰ ਓਂਜ ਮਹਾਂ ਚਿੜ ਤੈ' ਨ ਲਹਯੋਂਊ 
॥੧੭॥ਨਰ ਬ੍ਰਿੰਦਨਿ ਤੇ ਸੁਨਿ ਜਾਨਤਿ ਹੈਂ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਤੋਹਿ ਬਖਾਨਤਿ 
ਹੈਂ । ਗਰਬੋਂ ਨ ਰਿਦੈ ਸਵਧਾਨ ਬਨੋ । ਕਰਿ ਘਾਤ ਅਨੇਕਨਿ ਦਾਵ ਘਨੋ? 
॥ ੧੮॥ ਬਚਿ %੫੦ ਪ੍ਰਹਾਰ ਕਰੋ ਗੁਰ ਕੇ । ਬਨ ਆਲਸ ਤ੍ਰਾਸ ਕਰੋ 
ਉਰਕੋਂ'। ਤੁਮ ਡੀਲ ਦਰਾਂਜ਼ ਬਲੀ ਜਿਮ ਹੈ । ਹਰਿ ਗੋਵਿੰਦ ਪੀਰ ਸੁਨਯੋ 
ਡਿਮ ਹੈ॥ ੧੯॥ ਅਥਿ ਜਾਹੁ ਖ਼ੁਦਾਇ ਸੁ ਖੋਰ ਕਰੇ । ਇਹੁ ਕਾਰਜ ਤੋੰ 
ਬਿਨ ਨਾਂਹਿ ਸਰੇ।ਕਿਤ ਨੂੰ ਕਿਤ ਛੂਟ ਤੁਵੋਗ ਰਹੀ।ਸਭਿ ਕਾਬਲ ਬੇਗਹਿ 
ਘਾਂਤ ਲਹ ॥ ੨੦ ॥ ਬਲਵਾਨ ਤੁਰੰਗਮ ਛੇਰਨ ਕੈ" । ਗਮਨਜੋ ਗੁਰ 
`' ਸੇਨਾਂ । ਅੜ ਰਹੇ ਹਨ । ਆਇਆ ਹੈ । “ਜਾਕੇ । “ਜੋਗ ਕਰਨੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਬਹੁਤੀ ਧਾਰਕੇ । 
5ਤੂੰ ਸਮਝਿਂਸਾ ਨਹੀ । “ਬਹੁੰਤੇ ਦਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਘਾਤ ਕਰਨੇ । ਦਡਰ ਤੇ ਆਲਸ ਤੋਂ 
ਬਿਨਾਂ ਕਹੇ ਦਿਲ ਨੂੰ, ਭਾਵ ਤਕੜੇ ਤੇ ਨਿਰਫ਼ੇ ਹੋਵੋ । ੯ਦਾਉ ਤੇਂਕ ਲਿਆ । "ਛੋੜ ਕਰਕੇ । 



._ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੩੨੫੩ ) ਰਾਸਿ ੭। ਔ੧ ੪੯. 
ਸਮੁਖ ਪ੍ਰੌਰਨ ਕੈ।ਢਿਗ ਦੂਤ ਖਰੜੋ ਤਿਹ ਦੇਖਿ ਜਬੋ।ਕਿਯ ਬੁਝਨ”ਤਾਂਹਿ 
ਕਿਂ ਸੈਗ ਤਬੈ ॥ ੨੧॥ ਮੈਇਹ ਕੌਨ ਅਹੈ? ਅਸੁ ਫੇਰਤਿ ਹੈ।ਹਿਤ ਸੈਮ 
ਆਵਨ ਪ੍ਰੇਰਤਿ ਹੈ । ਨਿਜ ਚਾੜੁਰਤਾ ਦਿਖਰਾਵਤਿ ਹੈ।ਗਹਿ ਬਾਗ ਤੁਹੈਗ 
ਨਚਾਵਤਿ ਹੈ ॥ ੨੨॥ ਸੁਨਿ ਦੁਤ ਕਹਜੋ ਬਡ ਬੀਰ ਭਲਾ । ਇਜ 
ਮਾਤਲ ਲਾਂਗਤਿ ਬੇਗਲਲਾ । ਤੁਮ ਏਕਲ ਸੈਗਹਿ ਜੈਗ_ ਚਹੈ। ਮਗ 
ਆਵਤਿ ਭੀ ਬਹ ਬਾਰ ਕਹੈ ॥੨੩॥ਬਲ ਕੋ ਇਹ ਮਾਨ ਥਰੈ ਮਨ ਮੈਂ।ਬਹੁ 
ਦਾਵ ਲਖੇ ਬੁਧਿ ਤੇ ਰਨ ਮੈਂ।ਪਟਬਾਜ਼ਨਿ ਸੋਂ ਨਿਤ ਮੇਲ ਕਰੈ । ਚਿਰਕਾਨ 
ਲਰੀ ਤਿਨ ਸੈਗ ਅਰੈ ॥ ੨੪॥ ਇਸ ਹੇਰਨ ਹੇਤ ਸੁ ਆਵਭਿ ਹੈ । ਗਤਿ 
ਮੰਦ” ਤੁਰੈਗ ਚਲਾਵਤਿ ਹੈ! । ਇਮ ਬਾਤ ਸੁਨਾਵਤਿ ਦੂਤ ਖਰਜੋ।ਝਬਿ ਲ 
ਤਿਨ ਆਇ ਕੈ ਨੇਰ ਕਰਯੋ ॥ ੨੫॥ ਕਹਿ ਕਾਬਲਬੇਗ। 'ਗੁਰੂ ! ਸੁਨੀਏ। 
ਭਫ ਨਾਹਕ ਆਨ ਨਹੀਂ ਹਨੀਏ । ਤੁਮ ਪੀਰ ਸੁ ਲੋਕ ਉਬਾਚਤਿ ਹੈਂ' । 
ਚਿਤ ਬਾਂਛਤਿ ਕੋ ਸਭਿ ਜਾਚਤਿ ਹੈ' ॥੨੬॥ ਰਣ ਦੰਦਾਂ ਇਹਾਂ ਅਬਿ 
ਮਾਂਗਤਿ ਹੋਂ ਤੁਮ ਸੋਂ ਲਰਿਬੇ ਅਨੁਰਾਗਤਿ ਹੋਂ । ਇਹੁ ਕਾਮਨ ਪੂਰਨ ਮੋਰ 
ਕਰੋ। ਇਤ ਹੋਇ ਜੁਦੇ ਮੁਝ ਸੈਗ ਲਰੋ ॥ ੨੭ ॥ ਥਿਰ ਹੋਇ ̀'ਬਿਲੌਂਕਨ 
ਲੋਕ ਕਰੈ' । ਤਬਿ ਲੋ ੫ਖ ਬਾਦ ਨ ਬੀਰ ਧਰੈ? । ਸੁਨਿ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਗੋਵਿੰਦ 
ਸ਼ੱਤ ਗਿਰਾ । ਬਡਿ ਬੀਰ ਬਹਾਦੁਰ ਕੋਪ ਕਰਾ ॥ ੨੮ ॥ “ਹਮ ਤਜਾਰ ਖਰੇ 
ਚਿਤੈ ਚਾਹਤਿ ਹੈਂ।ਤੁਰਕਾਨਿ ਪਨੋ ਸਭਿ ਗਾਹਤਿ ਹੈੱਤਅਰਿ ਕੋ ਨ ਅਰੋ', 
ਬਲ ਕੋ ਨ ਧਹੇ। ਰਣ ਹੇਰਤਿ ਕਾੜੁਰ ਭਾਜ ਧਰੈਂ ॥ ੨੯॥ ਸਮੁਹਾਇ 
ਬਿਰੇ ਨਹਿੰ ਧੀਰ ਧਰੀ । ਜਿਮ ਹੋਭਿ ਬਧੂ ਨਵ ਲਾਜ ਭਰੀ । ਹੱਥਯਾਰ 
ਦਿਖਾਵਨ ਹੇਤਿ ਧਰੇ । ਮਰਿ ਕੂਰ ਗਏ ਨਹਿ ਅੱਗ ਅਰੇ ॥ ੩੦॥ ਤੁਵ 
ਸਾਂਧ'ਅਹੈ, ਅਸ'ਬਾਕ ਕਹਜੋ । ਸਭਿ ਸੈਨ ਬਿਖੈ ਇਕ ਬੀਰ ਲਹਮੋ । 
ਹਮਰੀ ਚਿੜ ਚਾਹਿ ਪੁਜਾਵਨ ਕੋ। ਅਬਿ ਆਇ ਕਰੋ ਮਨ ਭਾਵਨ 
ਕੋ?॥ ੩੧॥ ਸੁਨਿ ਕਾਬਲ ਬੇਗ ਬਡੋ ਹਰਖੜੋ । ਗੁਰ ਬੀਰ ਬਹਾਦੁਰ 
ਕੋ ਪਰਖਜੋ : -'ਤਜਿ ਦੇਹੁ ਤੁਰੈਗਮ ਭੂਮ ਥਿਰੋ । ਗਹਿ ਵਾਲ; ਕ੍ਰਿਪਾਨਨਿ 
ਵਾਰ ਕਰੋ” ॥ ੩੨॥ ਗੁਰ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਬੀਰ ਮਹਾਂ । ਉਤਰੇ 
ਹਯ ਤੇ ਤਤਕਾਲ ਤਹਾਂ । ਕਰ ਬਾਮ ਬਿਖੈ ਗਹਿ ਢਾਲ ਲਈ । ਉਤਸਾਹ 
(ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ) ਪੁੱਛਿਆ (ਹਸਨਖਾਂ ਦੂਤ ਨੂੰਹ ਕੋਹੜ । ਆਉਂਦਿਆਂ ਰਸਤੇਂ ਵਿਚ (ਇਹੈ 
ਗਲ ) ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ । <ਨੋਲ਼ੀ ਚਾਲ । (ਅਸਾਂ) ਦੂਹਾੰ ਦਾ ਜੈਗ । ੬ਪਛਾਣ ਰਹੋ ਹੰ। 
”ਵੇਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੜਦਾ । "ਸ਼ਾਬ ਸ਼ ਹੈ ਤੇਨੂੰ । ₹ਨਜੇ । "ਕ੍ਰਿਪਾਨਾੰ ਦ ਵਾਰ ਕਹੇ । 



ਸ੍ਰੀ ਗਿਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ । _( ੩੨੫੪) ਰਾਸਿ ੭ । ਅਸੂ ੪੯, 
ਬਡੋ ਚਿਤ ਚਾਹ ਜਈ'॥ ੩੩॥ ਅਵਿਲੋਕਤਿ ਕਾਬਲਬੇਗ ਜਬੈ । ਤਜਿ 
ਦੀਨ ਤ੍ਰੈਗਮ ਤੇਜ਼ ਤਬੈ । ਜੁਗਓਰਨਿ ਕੇ ਭਟ ਬ੍ਰਿੰਦ ਬਿਰੇ । ਹੱਥਕਾਰ 
ਪ੍ਰਹਾਰ ਨ ਕੋਇ ਕਰੇ ॥੩੪॥ । ਉਤ ਬੇਗਲਲਾਦਿਕ ਹੇਰਤਿ ਹੈਂ।ਗੁਰ ਜੀਤ 
ਲਿਢੈ? ਕਹਿ ਪ੍ਰੇਰੰਤਿ ਹੈਂ।ਮਨ ਜਾਨ ਤਿ ਬੀਰ ਸੁਸਾਂ ਸੁਤ ਕੋ” । ਪਟਿ. ਬਾਜ” 
ਸੁਚੇਤ ਬਲੀ ਅਤਿ ਕੌ ॥ ੩੫ ॥-ਬਡ ਤੁਰਨਤਾ ਰਣ ਧਾਰਤਿ ਹੈ । ਨ 
ਸਭਾਰਨ ਦੇ ਅਰਿ ਮਾਰਤਿ ਹੈ । ਨਹਿ ਛੋਗੰਹ ਰੋ, ਅਬਿ ਘਾਤ ਕਹੋ ।ਸ਼ੁਭ 
ਬਾਂਤ ਬਨੀ ਗੁਰ ਏਕ ਲਰੇ-॥ ੩੬ ॥ ਚਿਤ ਬੀਚ ਬਿਜ਼ਾਰਤਿ ਬਾਕ ਕਹੈ। 
-ਸੂਨਿ ਕਾਬਲਬੇਗ ਲਚੇਤਿ ਅਹੈ” । ਕੁਜ ਤੋਰ ਬਿਥੈ ਜਯ ਆਸ ਰਹੀ" । 
ਅਥਿ ਔਰ ਅਲੋਥ ਰਹਮੋ ਨ ਕਹੀਂ-॥ ੩੭॥ ਇਤ ਜੋਧ ਬਲੀ ਗੁਰ ਤੀਰ 
ਖਰੇ। ਭਟ ਔਰ ਬਿਧੀਸਸਿ” ਆਦਿ ਬਿਰੇ । ਗੁਰ ਪੈ ਬਿੱਸ੍ਹਾਸ ਮਹਾਂ ਧਰਿ 
ਹੀ ।-ਬਿਨ ਦੇਰ ਸੈਘਾਰਨ ਕੌ ਕਰਿ ਹੀਂ ॥ ੩੮॥ ਇਹ ਕਜਾ ਗੁਰ ਅੱਗ੍ਰ” 
ਕਰੈ ਬਿਰਭ! । ਗਜ ਮੱਤਹਿ ਕੇਹਰਿ ਸੋ ਭਿਰਤਾ” । ਖਗਰ/ਜ ਕਹਾਂ; 
ਚਫਕਾ ਸੁ ਕਹਾਂ। ਸਮਤਾਂ ਚਹਿ ਹੀ, ਗਰਬਾਤਿ ਮਹਾਂ"-॥੩੯॥ਰਣ ਦੁੰਦ 
ਬਿਲੋਕਨ ਹੇਤੁ ਖਰੇ । ਚਹਿੰ ਮੂਢ-ਗੁਰੂ ਹਭਿਬੇ ਕਿ ਧਰੇਂ"'-।ਗਹਿ ਵਾਲ 
ਕ੍ਰਿਪਾਨ ਵਿਰਯੋ ਗਰਬੇ । ਦਿਖਰਾਵਤਿ ਚਾਤੁਰਤਾ ਸਰਬੇ ॥੪੦ ॥ ਕਰਿ 
ਸ਼ੀਪ੍ ਸੁਵਾਂਦਤਿ ਓਜ ਧਰੇ । ਇਤ ਉਤ ਵਿਰਜੋ ਹੁਇ ਅੱਗ ਖਰੇ । ਤਿਮ 
ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਚੈਚਲਤਾ ਕਰਿਕੈ।ਕਰਿ ਦਾਵ ਵਿਰੈ' ਅਸਿ ਕੋ ਧਰਿ ਕੈਂ"॥੪੧॥ 
ਕਬਿ ਸੈਮੁਖ ਹੋਇ ਤਕਾਵਡਿ ਹੈਂ।ਚਹਿੰ ਮਾਰਨ ਆਪ ਬਚਾਵਤਿ ਹੈ' । ਸਮ 
ਦੋਨਹੁੰ ਦਾਵ ਬਿਚਾਂਰਤਿ ਹੈਂ । ਉਛਲੌਤਿ ਮਹਾਂ ਪਗ ਧਾਰਤਿ ਹੈਂ੧॥ ੪੨॥ 
ਗੁਰਵਾਕ ਕਹਜੋਂਕਰਿ ਵਾਰ ਪੁਰ/“। ਨਤੁ ਹਰ ਪਛੁਤਾਵਨ-ਨਾਂਹਿ ਕਰਾਂ-। 
ਮਮ ਵਾਰ ਚਲੇ ਨਹਿੰ ਬਾਚਹਿੰ ਗਰਜ ਸ਼੍ਰੋਟਤਿ ਦੀਰਘ ਰਾਚਹਿ ਗ॥੪੩॥ 
ਤਬਿ ਕਾਬਲਬੇਗ ਸ਼ਿਤਾਬ ਕਰੇ।ਇਤ ਉਤਹਿੰ ਫਾਂਦਤਿ ਵਾਰ ਕਰੇ । ਗੁਰ 
ਛਾਰ ਕਰੀ ਸੁ ਬਚਾਇ ਗਏ।ਜਬਿ ਛੂਛ ਪਰਯੋ ਤਬਿ ਕੋਧ ਭਏ'੯ ॥੪੪॥ 
੧ਚਿੱਤ ਵਿਚ ਜਿੱਤ ਦੀ ਚਾਹ ਹੈ । “ਭੋਣ ਦੇ ਪੁਤੁ ਨੂੰ । ਦਪਟੇਬਾਜ਼ ਤੇ....। ?ਹੇ ਕਾਬਲ ਬੇਗ 
ਸਣ ! ਤੂੰ ਲੜ ਰਹਿਆ ਹੈਂ । “(ਇਕ) ਤੇਰੀ ਬਾਂਹ ਵਿਚ ਫ਼ਤਹ ਦੀ ਅਸ ਬਾਕੀ ਹੈ, (ਤੇਰੇ 
ਮਾਸੇ ਨੂੰ ) । $ਬਿਧੀਓੰਦ । “ਗਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ । ਦਭਿੜਦਾ ਹੈ । <ਗਰਕ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਚਿੜ ਕਿੱਥੇ। 
6ਨ੍੍ਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤਾ । ੯"ਮਾਰ ਲਈਏ ਯਾ ਫੜ ਲਈਏ । "ਤਲਵਾਰ ਫੜਕੇ । 
੧ਬਬਹੁਤ ਉਛਲ਼ ਕੇਂ ਪੇਰ ਰਖਦੇ ਹਨ । "£੫ਹਿਲਾੰ । “ਛਲ ਮਾਰਕੇ । "#ਵਾਰ ਖਾਲੀ ਪਿਆਂ 
ਤਾਂ (ਕਾਬਲ ਬੇਗ) ਕੋਪਿਆਂ । 



ਸਰੀ ਗੁਰ ਪੁਤਾ੫ ਸੂਰਜ । _( ੩੨੫੫) ਰਾਸਿ 2 । ਔੌਸ ੪੯, 

ਕਰਿ ਨੈਰ ਬਹੋਰ ਪ੍ਹਾਰ ਕਰਯੋ।ਨਟ ਕੇ ਸਮ ਫਾਂਦਤਿ ਬੇਗ ਧਰਮੋ। ਪੁਨ 
ਢਾਲਿ ਸੁ ਉਪਰ ਰੌਕਿ ਲਯੋ। ਗੁਰ ਆਪਨਿ ਵਾਰ ਪ੍ਰਹਾਰ ਕਿਯੋ ॥੪੫॥ 

ਤਰ ਨੰਸ੍ਰਿਤ ਕੁਤਲ ਸਾਬ ਛੁਯੋ" । ਲਘੁਤ' ਕਰਿ ਦਾਵ ਬਚਾਇ ਗਜੋ । 

ਕਰਵਾਰ ਉਭਾਰਤਿ ਵਰ ਕਰਯੋ” ।ਭਿਰਛੀ ਸ ੜਿਛੀ ਹਤਿ ਮਾਨ ਭਰਨੋ“॥ 

੬੬॥ ਬਹੁ ਸ਼ੀਘੁ ਕਰੇ ਸੁਬਚਾਇ ਰਹੇ£। ਪਿਪਲਾ ਖਗ ਅੱਗ੍ਰ ਸਰੀਰ ਛੁਹੇ” 

ਛਫਿ ਸ਼੍ਰੋਣ ਬਹਜੋ ਗੁਰ ਚੀਰ ਭਿਗੇ। ਪਿਖਿ ਘਾਵ ਲਗਰੋ ਉਰ ਕੋਪ ਜਗੇ ॥ 

੪੭॥ ਭਭਕਾਰ ਪਰੇ ਸਮ ਸ਼ੇਰ ਤਬੈ । ਚਮਕੇ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ  ਬਿਲੋਕਿ ਸਬੈ । 

ਕਰਿ ਵਾਲ ਸੁ ਅੱਗ ਦਬਾਇ ਲਯੋ'।ਕਰਿ ਸ਼ੀਪੂਤ ਉਭਜਿਦੂਰਭ੧॥੪੮॥ 

ਪਿਖਿ ਬੇਗਲਲਾਦਿਕ “ਸਾਧ! ਕਹਜੋ: -“ਕਰਿ ਘਾਤ, ਕਿਧੌਂ' ਗੁਰ ਲੇਹ 
ਗਹਜੋ” । ਨਹਿ ਜਾਨਤਿ ਮੂਢ ਖਿਲਾਵਤਿ ਹੈ' '”। ਕ੍ਰਿਤ ਮਾਨਵ ਕੀ ਮਨ 
ਭਾਵਤਿ ਹੈ ॥੪੯॥ਚਪਲੈਂਤਿ ਚ਼ਲਜੋ ਪੁਨ ਨੌਰ ਕਿਯੋ । ਲਘੁਤਾ ਦਰਸਾਇਿ 

ਹੰਕਾਰ ਹਿਯੋ"। “ਪ੍ਰਬਮੈਂ ਸਮ” ਚਾਹਤਿ “ਵਾਰ ਕਰੋਂ' । ਧਰ ਦੈ ਕਰਿਕੋ ਧਰ 
ਪੈ ਸੂ ਧਰੌਂ“॥੫੦॥ਕਰਵਾਰ””ਸੈਭਾਰਿ ਉਭਾਰਿ ਮਹਾਂ। ਤਕਿ ਵਾਰ ਪ੍ਰਹਾਰਨਿ 
ਬੇਗ ਲਹਾ”” । ਗੁਰ ਅੱਗ ਭਏ ਬਿਨ ਤ੍ਰਾਸ ਤਬੈ । ਦਿਸ਼ ਦੋਇਨਿ ਕੇ ਕਟ 

ਠਾਂਢਿ ਸਬੈ ॥ ੫੧ ॥ ਰਿਪੁ ਢਾਲਹਿੰ ਢਾਲ ਭਿਰਾਇ ਦਈ। ਕਰਿ ਉਚ 

ਉਸਾਰਤਿਸ਼ੀਪਰ ਲਾਈ"ਬਹੁਕਾਬਲਬੇਰ। ਬਚਾਇਰਹਜੋ।ਬਲਸਾਬ ਕ੍ਰਿਪਾਨ 

ਮਹਾਨ ਬਹਜੋ॥੫੨॥ ਲਗਿ ਤੁੰਗ ਸਿਕੰਧਹਿ'#ਚੀਰ ਦਯੋ । ਅਟਕਜੋ ਨ 

ਕਹੂੰ ਚਲਿ ਪਾਰ ਭਯੋ । ਜਿਮ ਹੋੜਿ ਜਨੇਊ ਪਰਜੋ ਗਰ ਮੈਂ । ਭਿਮ ਦੋ ਧਰ 
ਹੋਇ ਗਿਰਜੋ ਧਰ ਮੈਂ ॥੫੩॥ ਭਣ ਜੋਧ ਸੁ ਆਦਿ ਨਿਹਾਂਰਤਿ ਹੈ' । ਗੁਰ 

ਜੋ; ਗੁਰ ਜੈਤਿ” ਉਚਾਰਤਿ ਹੈ' । ਲਖਿ ਕੌਤਕ ਆਨੰਦ ਧਾਂਰਤਿ ਹੈ । 
ਉਤਸਾਹਿ ਕਰੇ ਲਲਕਾਰਤਿ ਹੈਂ ॥੫੪॥ ।੪੪ ਘ ੩੩ ੫੩੫ ਸੁਰ ।ੰ੩ _ਸਪਤਮ ਰਾਨ 
ਕਾਬਲ ਬੇਗ ਕੱਧਾਂ ਪ੍ਸਗ ਬਰਨਨੈ ਨਾਮ ਉਨ ਪੰਚਾਸਤੀ_ਅੰਸੂ । ੪੯ ॥ 

੧ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ) ਰੋਕਲਿਆ । “(ਹਣ) ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅਪਣੇ ਵਾਰ ਦੀ ਮਾਰ ਕੀਤੀ । “ਗੇਠਾਂ 

ਨਿਉਂ=ੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਸਾਥ ਛੁਹਿਆ (ਕਾਬਲ ਵੇਗ) । "(ਕਾਬਲ ਬੇਗ ਨੇ) ਵਾਰ ਕੀਤਾ । ਪਟੋਢੀ 

ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਮਾਰੀ ਹੈਗਾਰ ਕਹੇ ਹੋਏ ਨੇ । <ਬਚਾ ਗਏ (ਗੁਰੂ ਜੀ) । “ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਨੋਕ ਜਾਮੇ 

ਦੀ ਆਸਤੀਨ ਕੋਲ ਸ਼ਰੀਰ ਨੂੰ ਛੁਹ ਗਈ [ਸੋਸ੭ ਪਿਪਲ-=ਜਾਮੇ ਦੀ ਆਸਤੀਨ । ਖਗ- 
ਰਿ ਦੀ ਲੈਕ । ੮(ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ)। ੯(ਕਸ ੩) ਦੂਰ ਹੋਗਿਆ "?(ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ 

ਹੈ:-)ਖਿਡਾ ਰਹੇ ਹਨ (ਗੁਰੂ ਜੀ) । "ਛੇਤੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਹੈਕਾਰ ਨਾਲ (ਕਾਬਲਬੇਰਾ) । 

੧੧ਧ੍ੜ ਨੂੰ ਦੇ (ਟੋਟੇ) ਕਰਕੇ ਇਨ ਤੇ ਧਰਾਂ । ੯੯ਤਲਵਾਰ । "ਚਾਹਿਆ । ““ਛੇਤੀ ਨਾਲ 

ਉੱਚੀ ਉਭਾਰ ਲਈ (ਕਿਰਪਾਨ) । "$ਮੇਢਾ । 



_ ਸਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੩੨੫੬) ਫਾਸਿ ?। ਅਸ ੫੦ 

੫੦. [ਠੈੱਬਰ ਏਗ ਝੱਧ]। 
ਦੋਹਰਾ ॥ ਕਾਬਲ ਬੇਗ ਸੁ ਬੇਗ ਹਤਿ" ਦੇਖਿ ਤੁਰਕ ਸਰਦਾਰ । ਸੋਚਤਿ 
ਚਿਤ ਹਫਟਿ ਫਰਕ ਕਰਿ ਖਰੇ ਦਰਿ ਲਖਿ ਹਾਰ ॥ ੧॥ ਤੋਟਕ ੩੮॥ ਪਿਖਿ 
ਕਾਬਲ ਬੇਗ ਮਰਜੋ ਰਨ ਮੈਂ । ਬਨੀਆਂ ਜਿਮ ਲ੍ਫ ਲਯੋ ਬਨ ਮੈਂ। ਚਿਤ 
ਬੇਗਲਲਾ ਦੁਖ ਪਾਇ ਘਨੋ ।-ਬਡ ਬੀਰ _ਹਝੜੋ ਗੁਰ ਕਾਲ ਮਨੋ ॥ ੨॥ 
ਅਬਿ ਕੌਨ ਭਿਰੋ ਸਵਧਾਨ ਬਨੇ । ਜੁਤਿ ਸੈਨ ਗੁਰੁ ਕਰਿ ਜੋਗ ਹਨੈ।ਜਿਸ 
ਪੈ ਬਿਸਵਾਸ ਹੁਤੋ ਜਯ ਕੋ । ਜਮ ਧਾਮ ਗਯੋ, ਗੁਰ ਦੇ ਭਯ ਕੋ॥੩॥ 
ਜਹਿ ਕਾਬਲਬੇਗ ਖਰੋ ਹਇਬੋ। ਬਿਰ ਜੋਗ ਬਹਾਦਰ ਨ੍ਹੇ ਹੂੰ ਕੁਇਬੋ"ਮਤਿਸ 
ਹੀਨ ਅਬੈ ਰਨ ਕੌਨ ਕਰੈਉਗਹ ਆਯੁਧ ਕੌ ਗੁਰ ਅੱਗ ਅਰੈ ?-॥ ੪ ॥ 

_ ਮਨ ਦੀਨ ਬਨਜੋ ਬਹੁ ਬੇਗਲਲਾ । ਪਿਖਿ ਕੰਬਰ ਬੇਗ ਸੁ ਧੀਰ ਭਲਾ । 
ਕਹਿ ਬਾਕ “ਨ ਚਿੰਤ ਕਛੁ ਧਰੀਏ । ਰਣ ਭੀਮ ਰਚੋਂ' ਪਿਖਿਬੋ ਕਰੀਏ ਹਾ 
ਪ॥ ਗਨ ਸ਼ੱਤਨਿ ਕੌ ਤਰਵਾਰਨਿ ਸੋ ਸੋਂ । ਕਤਲਾਮ ਕਰੋਂ ਬਹੁ ਵਾਰਨ ਸੋ?। 
ਪੰਜ ਸੈ ਅਸਵੀਰਨਿ ਸੈਗ ਲਏ । ਨਿਜ ਦੰਦਭਿ ਦੋਹਰ ਚੋਬ ੮ਏ ॥ ੬ ॥ 
ਤੁਪਕਾਨਿ ਚਲਾਵਤਿ ਨੋਰ ਕਰਯੋ । ਨਿਜ ਹਾਰ ਲਖ ਉਰ ਕੋਪ ਭਰਜੋ ! 
ਗੁਰ ਕੇ ਤਨ ਘਾਵ ਲਘੁ ਜੁ ਲਗਜੋ। ਛੁਟਿ ਸ਼ੋਠਤਿ ਚੀਰ ਸੁ ਰੈਗ ਪਗਜੋ , 
੭॥ਉਤਰੜੋ ਤਤਕਾਲਹਿ ਜੋਧਿ ਬੁਲੀਤਿਹ ਬੈਧਤਿ ਭ' ਪਟ ਰੀਤਿ ਭਲੀ। 
ਗੁਰ । ਸ਼ੀਘ ਤੁਰੈਗ ਚਵੇ ਰਣ ਮੈਂ । ਨਹਿੰ ਮਾਨਤਿ ਘਾਵ ਲਗਜੋ ਤਨ 
ਮੈਂ॥੮॥ਇਤਨੇ ਮਹਿ ਕੰਬਰਬੇਗ ਅਯੋ । ਬਹੁ ਸੂਰਨ ਕੋ ਨਿਜ ਸੈਗ ਲਯੋ। 
ਕਰ ਜੋਰਿ ਕਹਯੋ ਤਬਿ ਜੋਧ ਬਲੀ । “ਰਣ ਆਪ ਬਿਲੋਕਹੁ ਰੀਤਿ ਕਠੀ॥ 
੯॥ ਮੁੜ ਆਇਸੁ ਦੇਹੁ ਸੈਘਾਰ ਕਰੋਂ । ਤੁਰਕਾਨਿ ਮਹਾਂ ਰਿਪੁ ਤੇਜ 
ਹਰੋਂ? । ਢਿਗ ਦੂਤ ਸੁ ਬੂਝਨ ਕੀਨਿ ਤਬੈ । “ਇਹੁ ਕੌਨ ਅਯੋ ਰਣ ਹੇਭੁ 
ਅਬੈ?॥ ੧੦ ॥ ਕਰ ਜੌਰਿ ਉਚਾਰਨਿ ਦੂਤ ਕਰੀ:-“ਸੁਨਿਯੇ ਗੁਰ ਪੀਰ 
ਰਿਪੂਨਿ ਹਰੀ !। ਇਹ ਕੰਬਰ ਬੇਗ ਸੁ ਬੇਂਗ ਅਯੋ । ਭਗਨੀ ਸੁਤ ਮਾਰਤਿ 
ਕੋ੫ ਭਯੋ ॥੧੧॥ ਲਘ ਕ੍ਰਾਤ ਲਖੋ ਇਹ ਬੇਗਲਲਾ।ਮਰਿ ਹੈ ਅਬਿ ਸੈਘਰ 
ਠਾਨਿ“ਭਲਾਮਸੁਨਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਆਇਸੁ ਦੇਤਿ ਭਏ । “ਤੁਮ ਜੋਧ ਬਲੀ ਬਡ 
ਜੁੱਧ ਕਏ॥੧੨॥ਹਤਿ ਲੋਹੁ ਇਸੇ ਜਸੁ ਪਾਇ ਭਲੋ” । ਗੁਰਬਾਕ ਸਨੋ ਹੁਲ- 
ਸਾਇ ਚਲੋ।ਬਹੁ ਸੈਨ ਪਠੀ ੫ਸ਼ਚਾਤ ਤਿਸੇ। ਚਲਿ ਜਾਤਿ ਹਤੈ ਤੁਪਕਾਂਨਿ 
"ਸਾਰਿਆ ਗਿਆ । “ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਭੈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ । “ਕੌਣ (ਐੱਗੇ) ਟਿਕੇ । “ਯੁੱਧ ਕਰਕੇ । 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸਰਜ । ( ੩੨੫੭) ਰਾਸਿ ੭। ਅੱਸੂ ੫੦, ਰਿਸੇ।੧੩॥ਬਿਚਰੇ ਬਰ ਬੀਰ ਸੁ ਅੱਗ ਭਏ,ਤੱਜਿ ਡੋਲ ਤੁਫੋਗਨਿਵੋਬਦਏ। 
ਕੜਕਾਰਨ ਕੇ ਬਡ ਨਾਦ ਉਠੇ।ਲਗਿ ਗੋਰਨਿ ਤੇ ਧਰ ਸੁਰ ਲੁਠੇ"॥੧੩॥ 
ਤਬਿ ਜੋਧ ਰੁ ਕੈਬਰ ਬੇਗ ਭਿਰੇ । ਹਇ ਮੈਮੁਖ ਤੇਜ਼ ਤੁਰੇਗ ਕਰੇ । ਦੁਹੁੰ 
ਓਰਨਿ ਤੀਰ ਚਲਾਵਤਿ ਹੈ' । ਹਯ ਕੋ ਚ੫ਲਾਇ ਬਚਾਵਤਿ ਹੈਂ॥ ੧੫॥ 
ਧਨ ਤਾਨਤਿ ਕਾਨ ਛੂਵਾਵਤਿ ਹੈਂ । ਕਰਿ ਪੁਰਨ"ਸ਼ੱਤ ਤਕਾਵਤਿ ਹੈਂ।ਉਰ 
ਰੋਸ ਭਰੇ ਲਲਕਾਰਤਿ ਹੈ' । ਭਣ ਅੱਗ ਵਧੈ ਤਿਸ ਸੋਰਤਿ ਹੈਂ ॥ ੧੬॥ 
ਉਤ ਕੰਬਰ ਬੇਗ ਰੁ ਜੋਧ ਬਲੀ। ਸਰ ਛੋਰਨਿ ਕੀ ਬਿਧਿ ਜਾਨਿ ਭਲੀ । 
ਜਿਸ ਕੇ ਤਨ ਮੈਂ ਤਕ ਮਾਰਤਿ ਹੈ'। ਬਿਨ ਪ੍ਰਾਨ ਕਰੇ ਧਰ ਡਾਰਤਿ ਹੈ ॥ 
੧੭॥ ਲਗਿ ਤੀਰ ਸ਼ਰੀਰ ਢੋਰਤਿ ਹੈ' । ਕਰਿ ਸ਼ੀਘ ਖਤੈਗਨਿ ਛੋਰਤਿ 
ਹੈਂ । ਜਿਮ ਜੋਧ ਪ੍ਰਹਾਰਤਿ ਬਾਨ ਘਨੇ । ਤਿਮ ਕੰਬਰਬੇਂਗ ਬਿਸਾਲ ਹਨੇ ॥ 
੧੮॥ ਕਰਿ ਹੇਲ ਧਕੇਲਤਿ ਪੇਲਨ ਕੋਂ।ਇਕ ਠੇਲਤਿ ਹੈ ਦਿਵ ੇਲਨ 
ਕੌਜਬਿ ਸ਼ੱਤ ਅਰੇ,ਟਿਕਿ ਜੋਗ ਗਯੋ । ਬਿਤ ਦੂਰ ਤੁਵੈਗਨਿ ਛੋਰਿ ਦਿਯੋ 
॥ ੧੯॥ ਤਬਿਂ ਕੈਬਰ ਏਗ ਬਿਲੀਦ ਕੁਪਜੋ । ਮੁਖ ਲਾਲ ਬਿਸਾਲ ਕਰਾਲ 
ਰੂਪਯੋ“। ਕਰਿ ਅੱਗ ਤੁਰੇਗ ਨਚਾਵਤਿ ਹੈ। ਲਲਕਾਰਤਿ ਬੀਰ ਲਰਾਵਤਿ 
ਹੈ ॥ ੨੦ ॥ ਵਧਿ ਅੱਗੂ ਬਿਲੋਕਤਿ ਜੋਧ ਜਹਾਂ । ਕਰਿ ਤੀਰਨਿ ਕੀ 
ਬਰਖਾ ਸੁ ਤਹਾਜਬਿ ਕੇਤਿਕ ਸੂਰ ਗਿਰਾਇ ਦਿਏ।ਕਰਿ ਹੇਲ ਬਿਸਾਲ ਸੁ 
ਨੋਰ ਕਿਏ ॥ ੨੧॥ ਤਬਿ ਜੋਧ ਕੁਪਯੋ ਨ ਸਹਾਰ ਸਕੋ । ਦ੍ਗਿ ਲਾਣਨ 
ਕਰੇ ਅਰਿ ਓਰ ਤਕਜੋ । ਨਿਜ ਸੇਵਕ ਤੇ ਖਰ ਸਾਂਗ£ ਲਈ । ਜਿਸ ਮਹਿ 
ਬਹੁ ਭਾਰਹਿ ਲੋਹੁ ਮਈ॥੨੨॥ ਨਿਜ ਹਾਬ ਗਹੀ ਬਹੁ ਤੋਲਤਿ ਹੈ।ਪਥਤ 
ਹੋਹੁ ਅਬੈ” ਰਿਸ ਬੋਲਤਿ ਹੈ । ਬਲਵਾਨ ਤੁਰੈਗਮ ਤੇਜ਼ ਕਿਯੋ । ਦਿਸ਼ਿ 
ਕੰਬਰਬੇਗਹਿ ਛੋਰਿ ਦਿਯੋ ॥੨੩॥ਗਰੁਵੀ”ਖਰ ਸਾਂਗ ਸੈਭਾਰ ਲਈ । ਜਬਿ 
ਨੇਰ ਭਯੋ ਬਹੁ ਉਚ ਕਈ । ਤਬਿ ਕਬਰ ਬੇਗ ਨ ਪਾਛ ਮੁਰਯੋਹੁਇ ਸੈਮੁਖ 
ਕੋ ਨਿਜ ਓਜ ਕਰਯੋ ॥ ੨੪ ॥ ਕਰਵਾਰ ਨਿਕਾਰਤਿ ਨੰਗ ਕਰੀ । ਬਹੁ 
ਕੀਮਤਿ ਲੋਹ ਪੁਲਾਦ ਖਰੀ । ਅਟਕੈ ਨ ਲਗੀ ਕਟਿ ਜਾਤਿ ਅਯੈਂ।ਚਿਤ 
ਚਾਹਤਿ ਭਾ ਰਿਪੁ ਘਾਤ ਕਿਯ ॥ ੨੫ ॥ ਤਬਿ ਲੋ ਬਲ ਜੌਂਧ ਮੈਭਾਰਿ ਘਨੋ। “ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੂਰਮੇ ਲੁੱਛਦੇ ਹਨ । “ਭਾਵ ਪੂਰੇ ਜੋਰ ਨਾਲ ਖਿੱਚੜੋ।5ਹਲਾ ਕਰਕੇ ਧਕੋਲਦੇ ਰਨ 
ਜੇ ਪਿਛੇ ਹਟਾ ਦੇਣ । (ਅ) ਹੌਲਾ ਕਰਕੇ ਧੇੱਕਦੇ ਹਨ ਜੋ (ਡਿੱਗਰੋ) ਲਿਤੜੇ ਜਾਣ । ਇਕ ਧੱਕਾ ਮਾਰਕੇ (ਫਿਰ ਆਪ ਵਾਰ) ਬੱਲਣ ਲਈ ਜੌਮ ਖੜੇੱਦੇ ਹਨ । (ਹਿੰਦੀ, ਠੇਲਨਾ= ਧੱਕਾ ਮਰਨਾ । ਬੋਲਨਾ=ਸਹਾਰਨਾ, ਧੱਕਣਾ[। “ਸਥਿਤ ਹੋਇਆ । #ਭਾਲੇ ਜੇਹੀ ਬਰਛੀ; 
ਉਸਤੋਂ ਘਵ ਲੈਮੀ । “ਭਾਰੀ । "ਲੋਹੇ ਨੰ। 



ਸਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੁਰਜ । (੩੨੫੮) ਰਾਸਿ.੭ । ਅਸੂ ੫੦. 

ਖਰ ਸਾਂਗ ਦਈ ਤਿਹ ਗਾਤ ਹਠੋਂ । ਤਨ ਬੋਧਨਿ ਕੈ ਤਬਿ ਪਾਰ ਪਰੀ । 

ਸੀ ਬਿਕਸੀ ਬਹੁ ਸ਼੍ਰੋਠ ਭਰੀ ॥ ੨੬॥ ਝੁਕ ਝੂਮਿ ਝੜਾਕ" ਪਰਮੋ ਧਰ 

ਮੈਂ । ਰਹਿ ਗੀ ਭਰਵਾਰ ਗਹੀ ਕਰ ਮੈਂ।ਗਰੁਵੀ ਖਰ ਸਾਂਗ ਨਿਕਾਰਿ ਲ
ਈ। 

ਕਰ ਜੋਧ ਧਰੀ ਛਬਿ ਦੇਤਿ ਭਈ ॥੨੭ ॥ ਤਨ ਲਾਲ ਬਿਸਾਲ ਕਰਾਲ 

ਸਹੀ। ਲਸ਼ਕੈ ਜਨੁ ਨਾਗਨਿ ਲਹ ਲਹੀ#।ਜਿਮ ਜੋਗਲਿ ਬਸਤ ਕਮੁੰਭ 

ਧਰੇ । ਬਹੁ ਪਜਾਂਸਨਿ ਸ਼੍ਰੋਠਭਿ ਪਾਨ ਕਰੇ ॥ ੨੮ ॥ ਸਭਿਹੂੰਨਿ ਬਿਲੋਕੜਿ 

ਮਾਰਿ ਲਯੋ। ਨ ਬਚਾਵਨ ਕੋ ਸਮਰੱਥ ਭਯੋ । ਤੁਰਕਾਨਿ ਚਮੁੰ ਪਿਖਿ ਕੌਪ 

ਕਿਯੋਗਨ ਆਨ ਪਰੇ ਉਤਸਾਹ ਹਿਯੋ ॥ ੨੯ ॥ ਜਹਿ ਕੰਬਰ ਬੇਗ ਪਰੋ 

ਗਿਰਿ ਕੈ।ਤਹਿੰ ਲੌ ਪਹੁੰਚੇ ਬਲ ਸੋਂ ਲਰਿ ਕੰ,ਬਹ ਕੀਨਸਿ ਮਾਰ ਤੁਫੈਗਨਿ 

ਕੀ। ਬਰਖਾ ਬਰਖਾਇ ਖਤੰਗਨਿ ਕੀ॥ ੩੦॥ ਇਕ ਬਾਰਹਿ ਓਰੜ ਆਨ 

ਪਰੇ। ਭਟ ਆਯੂਧ ਮਾਰਿ ਗਿਰੇ । ਮਰਿ ਬ੍ਰਿੰਦ ਭੁਰੈਗਮ ਜੋਗ 

ਬਿਖੈ। ਬਹੁ ਆਮਿਖ ਸ਼੍ਰੋਠਤਿ ਬੀਰ ਪਿਖੈਂ ॥ ੩੧ ॥ ਤਜਿ ਖੇਤ ਗਏ ਉਰ 

ਕਾੜੁਰ ਜੇ । ਫਿਰ ਨਾਂਹਿ ਢਿਰੇ ਭਰ ਆਤੁਰ ਜੇ । ਤਜਿ ਦੀਨਸਿ ਆਯੁਧ 

ਧਾਰਨ ਕੌ । ਜਗ ਕਾਰਜ ਕੀਨਿ ਗਵਾਰਨ ਕੋ“॥੩੨॥੩ਨ ਕੰਪ ਭਯੋ ਉਰ 

ਤਾਸ ਧਰਯੋ। ਬਹੁ ਬੀਰ ਮਰੇ ਬਡ ਸ੍ਰਾਸ ਭਰਜੋ । ਘਰ ਜਾਇ ਮਿ 

ਪਰਵਾਰਨ ਸੋਂ । ਨ ਸਭ' ਮੁਖ ਕੀਨਿ ਦਿਖਾਰਨਿ ਕੌ ॥੩੩॥ ੫ਿਖਿ ਕੈ ਗੁਰ 

ਸਘਰ ਦਾਰੁਨ ਕੌ । ਭਟ ਮਾਂਰਤਿ ਲੈ ਹੱਥਯਾਰਨ ਕੌ । ਬਲਵਾਨ ਤੁ 

ਜੋਧ ਤਰੇ । ਅਰਿ ਮਾਰਨ ਕੇ ਗਨ ਕਾਮ ਕਰੇ ॥ ੩੪ ॥ ਬਿਚ ਜੈਗ ਵਿਰੇ 

ਜਿਮ ਨਾਚਤਿ ਹੈ। ਅਸਵਾਰ ਕਹੇ ਮਹਿ ਬਾਚਤਿ ਹੈ । ਗੁਲਕਾਂ ਗਨ 

ਲਾਗਿ ਸਰੀਰ ਗਈ । ਗਨ ਅੰਗਨਿ ਭੋਗਡਿ ਪਾਂਰ ਭਈ॥੩੫॥ਇਕ ਭਾਲ 

ਲਗੀ ਰਨ ਸੈਮੁਖ ਤ#। ਤਜਿ ਦੇਹਿ ਗਯੋ ਛੁਟਿਕੈ ਦੁਖ ਤੇ । ਦੜ ਤੂਮ 

ਗਿਰਕੋ ਨਹਿ ਪ੍ਰਾਨ ਰਹੇ। ਝਬਿ ਜੋਧ ਸੈਭਾਰਤਿ ਓਜ ਲਹੇ॥੩੬॥ਪਿਖ ਸ਼੍ਰੀ 

ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਸ਼ੀਘ ਕਹੋ । ਅਸੁ ਕਾਬਲਬੋਗ ਸਮੀ੫ ਲਹਨੋ” । “ਦਿਹੁ 

੧ਵਿੰਨ੍ਕੇ। ਦਛੇਰੀ। (ਅ) ਧੜਾ ਕਰਕੇ ।. ਵ(ਕਬਰ ਬੇਗ ਦਾ) ਤਨ ਤਾਢਾ ਫ਼ਿਆਨਕ ਤੇ ਲਾਲ 

$, (ਉਸ ਨਾਲੋਂ) ਮਾਨੋਂ' ਨਾਗਨ (ਖਿੱਚਣੇ) ਉਤਾਰੀ ਹੋਈ ਲਿਸ਼ਕ ਰਹੀ 
ਹੈ, (ਇਹ ਜੇ ਜੋਧ ਦੇ 

ਹੱਥ ਵਿਚ ਸਾਂਗ ਧੁਹਕੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢੀ ਹੋਈ ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੈ) । #ਜ਼ਗਤ ਵਿਚ ਗਵਾਰਾਂ 

ਵਾਲਾ ਕੌਮ ਕਰਨਾ ਅਹੇਭ ਦਿਤਾ (ਮਜੂਰੀ ਆਦਿ) । “ਅਸਵਾਰ ਦੇ ਕਹੇ ਛਿਚ ਵਿ
ਚਰਦਾ ਹੈ । 

#ਨੂੰਗ ਵਿਚ ਸਾਹਮਕਿਓਂ (ਪੋੜੇ ਨੂੰ) । ਕਾਬਲ ਬੇਰ! ਦਾ ਪੰੜਾ ਪਾਸ ਫਿੱਠਾਂ । 
ਵਂ੫੧੧=- ਲਾਲ ਲਹੀ । 

ਸੂ 



ਸਰੀ ਗੁਰ ਖੂਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੩੨੫੯) ____ਰਾਸਿ੭।ਅੱਸੂਪ੧, 
ਜਾਹ ਅਬੈ, ਅਸਵਾਰ ਕਰੋ।ਰਣ ਖੇਤ ਰੁਪਜੋ ੫ ਨਾਂਹਿ ਟਰੋ॥੩੭॥ਤਬਿ 
ਸੇਵਕ ਦੌਰਿ ਗਯੋ ਤਹਿੰਵਾ।ਨਿਜ ਸੈਨ ਸੁ ਜੋਧ ਖਰੋ ਜਹਿਂਵ । “ਤਤਕਾਲ 
ਢਢੋ ਨਹਿੰ ਦੇਰ ਕਰੋਂ । ਗੁਰੁ ਕੀਨਿ ਕ੍ਰਿਪਾ ਉਰ ਧਯਾਨ ਧਰੋ' ॥੩੮॥ ਸੁਨਿ 
ਆਇਸੁ ਬੈਦਨ ਜੋਧ ਕਰੀ । ਹਯ ਪਾਇ ਨਮੋ ਕਰ ਬਾਂਗ ਧਰੀ। ਚਢਿ 
ਸ਼ੀਘ ਤਿਸੀ ਥਲ ਵੇਰਨਿ ਕੈ । ਹੱਥਕਾਂਰਨ ਕੇ ਹਿਤ ਪ੍ਰੇਰਨਿ ਕੌ॥੩੯॥ ਮਨ 
ਮੋਦ ਭਯੋ ਹਤਿ ਤੀਰਨਿ ਕੋ । ਗਨ ਬੇਧਤਿ ਬੀਰ ਸ਼ਰੀਰਨਿ ਕੋ । ਗੁਰੁ ਕੀ 
ਦਿਸ਼ਿ ਤੇ ਅਸੁ' ਬ੍ਰਿੰਦ ਮਰੇ । ਤੁਰਕਾਨਨਿ ਕੋ ਤਿਮ ਬੀਰ ਪਰੇ ॥ ੪੦ ॥ 
ਭਿਨ ਕੇਰ ਤੁਰੋਗਮ ਧਾਇ ਗਹੇ । ਅਸੁਵਾਰ ਭਏ ਰੌਠ ਵੇਰ ਚਹੇ । ਹਯ 
ਬ੍ਰੰਦ ਭਉ ਹਿਹਨਾਵਤਿ ਹੈਂ। ਭਟ ਹੀਨ ਸੁਛੇਦਹਿ ਧਾਂਵਤਿ ਹੈਂ ॥ ੪੧॥ 
ਦੋਹਰਾ ॥ ਇਮ ਦੁਹਿ ਦਿਸ਼ਿ ਕੇ ਸੂਰਮਾ ਮਾਰੇ ਮਰੇ ਬਿਸਾਲ । ਕੋਸਨਿ ਲਗਿ 
ਰਣਕੂਮਕ ਜਹਿਂ ਕਹਿ ਮਹਾਂ ਕਰਾਲ ॥ ੪੨॥ %੩ ਗੇ ਫ੪ ਪਾਪ ਸ਼ੁਰਜ ।ੰ੩ ਸਪਤਮ 
ਛਾਸੈ 'ਕੋਬਰ ਬੇਗ ਬੱਧ ਕਰਨ' ਬਰਨਨੰ ਨਾਮ ਪੰਚਾਸਮੇ ਅੰਸੂ ॥ ੫੦ । 

੫੧. [ਕਾਸਮ ਬੇਗ ਬੱਧ] । 
ਢੋਹਗਾ ॥ ਮਾਰਨੋ ਕੈਬਰਬੇਗ ਜਥਿ ਭਯੋ ਕਸ਼ਟ ਚਿਤ ਪੀਨ । ਲਲਾਂਬੇਗ 
ਆਂਸੂ ਗਿਰੇ ਪ੍ਰਿਯ ਕ੍ਰਾਤਾ ਬਹੁ ਚੀਨ॥ ੧ ॥ ਪਾਧੜੀ ਛੇਦ ॥ ਤਿਹ ਸਿਮਰਿ 
ਸਿਮਰਿ ਗੁਨ ਕਹਿ ਬਿਸਾਲ । ਗੁਜ਼ਰਮੋ ਬਿਲੋਦ ਅਚਰਜ ਕਰਾਲ। ਸਨ 
ਲਖੇ ਕੌਨ ਇਹ ਗੋਤਿ ਹੋਇ । ਗਿਰਿ ਭਾਰ ਧਰੈ ਨਰ ਹਾਂਬ ਕੋਇ” ॥ ੨॥ 
ਲਸ਼ਕਰ ਬਿਸਾਲ ਮਮ ਸੈਗ ਆਇ । ਬਰਿਆਮ ਬੀਰ ਬਹੁ ਬ੍ਰਿੰਦ ਧਾਇ । 
ਜੋ ਸ਼ਾਹੁ ਨਿਕਟਿ ਆਛੋ ਕਹਾਇ । ਜਿਨ ਕਰੇ ਜੈਗ ਨਿਤ ਭਿਰਨਿ ਚਾਇ 
॥੩॥ ਬਡ ਦਰਬ ਚਾਕਰੀ ਲੋਡਿ ਨੀਤ । ਬਹੁ ਲਖਹਿੰ ਦਾਇ ਅਰੁ ਜੰਗ 
ਰੀਡਿ । ਇਤ ਆਇ ਸਰਬ ਨੇ ਦੀਨਿ ਪ੍ਰਾਨ । ਗੁਰ ਨਿਕਫਿ ਸੈਨ ਭਣ 
ਅਲਪ ਜਾਨ ॥੪॥ ਇਿਹ ਭਯੋ ਕਹਾਂ, ਨਹਿ ਜਾਨਿ ਜਾਇ।ਕਿਮ ਮਰੇ ਸਰਬ 
ਤਨ ਘਾਇ ਖਾਇ। ਅਬਿ ਜੀਤ ਆਸ ਕਿਸ ਕੇ ਭਰੋਸ?।ਕੋ ਕਰੋ` ਜਤਨ? 
ਨਹਿੰ ਹੋਤਿ ਹੋਸ਼ ॥ ੫॥ ਲਘ ਭਾਤ ਹੁਤੋ ਕੈਥਰ ਦੱਨਾਇ। ਸਭਿ ਲਰਨ 
ਭੋਭ ਦੇਤ ਬਤਾਇ। ਅਸੁ ਕਹੈ ਕੰਨ-ਹੇ ਕ੍ਰਾਤ-ਆਇ। ਤੁਝ ਬਿਨਾ 
ਮੋਹਿ ਨਹਿ ਲਰਨ ਦਾਇ” ॥ ੬ ॥ ਸੁਨਿ ਕਾਸਮਬੇਗ ਸੁ ਸ਼ਮਸਬੇਗ। ਬੋਲੋ - 
ਬਿਲੈੰਦ ਗਹਿ ਹਾਂਥ ਤੇਗ । (ਏਹ ਨਹੀ ਲਾਇਿਕੀ ਤੋਹਿ ਕੇਰ । ਜਬਿ 
"ਤੇ (ਕਿਹ “ਹੁਣੇ ਜਾਕੇ (ਜੋਧ ਨੂੰ ਇਹ ਘੋੜਾ) ਦਿਓ । “ਘੋੜੇ । ₹ਡਵ ਸੱਖਣੇ ਘੋੜੇ ਦੌੜੇ ਫਿਰਦੇ 
ਹਨ । (ਜਿਵੇਂ) ਕੋਈ ਨਰ ਹੱਥ ਤੇ ਪਹਾੜ ਦਾ ਬੇਬ ਧਾਰੇ । “ਭਾਵ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਗੁਰਦੀ । 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੩੨੬੦) ਫਾਸ ੭ । ਮੌਸੂ ੫੧, 
ਚਵਜਯੋ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਹੱਦ ਦਲੋਰ॥੭॥ਬਿਚ ਸਭਾ ਤੇਗ ਬੀੜਾ ਉਠਾਇ।ਉਮਰਾਵ 
ਇੰਦ ਦੇਖਤਿ ਬਡਾਇ । ਸਿਰੁਪਾਉ ਦੀਨਿ ਸਭਿ ਤੇ ਵਧਾਇ । ਨਿਜ ਮੁਖ 
ਸਲਾਂਹ'ਹਜ਼ਰਤ ਪਠਾਇ॥੮॥ਜਿਹਸ਼ਾਹੁਹਮੈਂ ਸੂਬੇ ਬਨਾਇ।ਦੌਲਤ ਬਿਲੈਦ 
ਜਿਸ ਪਾਸ ਪਾਇ। ਸਮੁਦਾਢਿ ਤੁਰੇਗਮ ਅਰੁ ਮਤੈਗ । ਲਸ਼ਕਰ ਤਮਾਮ 
ਕਹਿ ਕੀਨਿ ਸੈਗ ॥ ੯॥ ਤਿਹ ਸ਼ਾਹੁ ਬਾਜ਼ ਕੋ" ਲੇਨਿ ਕਾਜ । ਕਹਿ ਰਵਾਂ 
ਕੀਨਿੈੱਬਡ ਦੇ ਸਮਾਜ। ਅਬਿ ਨਿਮਕਹਰਾਮ ਬਨਿਬੋ ਨ ਨੀਕ । ਤਿਹ 
ਕਰਨ ਕਾਜ ਦਹ ਬਭ ਠਕ ॥੧੦॥ ਸ਼੍ਰੀ ਗਰਗੁਵਿੰਦ ਕੋ ਗਹਹੁ ਧਾਦਿ । 
ਕੈ ਸ਼ਸੜ੍ਰ ਸੈਗ ਰਿਪੁ ਜੈਗ ਥਾਇ” । ਦੋਨਹੁ ਤੁਰੇਗ ਪ੍ਰਿ ਸ਼ਾਹੁ ਜੋਇ।ਲੇ 
ਕਰਿ ਮਿਲਾਹੁ ਤਬਿ ਨੀਕ ਹੋਇ॥੧੧॥ਇਮ ਨਹੀਂ' ਬਨੈ ਤਬਿ ਦੇਹੁ ਪ੍ਰਾਨ। 
ਰਨ ਲਰਨ ਮਰਨ ਹਮਰੋ ਇਮਾਨ” । ਸੁਨਿ ਲਲਾਬੇਗ ਮਨ ਮੈਂ ਬਿਚਾਰਿ। 
-ਇਸ ਸਮੈ ਇਨਹੁ ਆਛੀ ਉਚਾਰਿ ॥ ੧੨॥ ਅਬਿ ਮਰਹੁੰ ਆਪ;ਕੈ ਲੇਹੁ 
ਮਾਰਿ। ਇਸ ਤੇ ਸੁ ਭਲੀ ਨਹਿ ਅਪਰ ਕਾਰ-।ਨਿਜ ਪੱਛ ਆਂਖ ਹੋਯੋ 
ਸੁਚੇਤ । ਪੁਨ ਭਯੋ ਤਯਾਰ ਲਰਿਬੇ ਸੁ ਹੇਤੁ॥੧੩॥ਪਕਰੀ ਕਮਾਨ ਕਰਰੀ" 
ਮਹਾਨ । ਪਿਖਿ ਕਾਸਮਬੇਗ ਕੀਨਸਿ ਬਖਾਨ । “ਤੁਮ ਰਹਹੁ ਪੀਠ ਪਰ 
ਜ਼ੋਰ ਪਾਇ । ਹਮ ਲਰਹਿੰ ਜੌਗ ਆਗੇ ਸਿਧਾਇ? ॥ ੧੪॥ ਇਿਮ 
ਲਲਾਬੇਗ ਠਹਿਰਾਇ ਪਾਛ । ਜੁਗ ਕ੍ਰਾਤ ਚਲੇ ਲਰਿਬੇ ਸੁ ਬਾਂਛ । ਦੁੰਦਭਿ 
ਬਜਾਇ ਉਤਸਾਹ ਕੀਨਿ । ਬਾਜੀ ਨਚਾਇ ਰਸ ਬੀਰ ਭੀਨ ॥ ੧੫॥ ਨਹਿ 
ਗਿਨਤਿ ਥੋਰ ਕੈ ਬਹੁ ਸੁਭੱਟ।ਸਮੁਹਾਇ ਗਮਨ ਕੀਨਸਿ ਦਬੱਫ। ਤੀਛਨ 
ਖਤੈਗ ਭੀਖਨ ਪ੍ਰਹਾਗਿਈਛਨ£ ਬਿਲੋਕਿ ਤਾਕਤਿ ਜੁਝਾਰ ।੧੬॥ ਜਿਤ 
ਦਿਸ਼ਾ ਵਧੇ ਗੁਰ ਸੂਰ ਜਾਇਤਿਤ ਦਿਸ਼ਾ ਪਰਜੋ ਤੀਰਨਿ ਚਲਾਇ/ਛੂਟਤਿ 
ਤੁਵੈਗ ਗੁਲਕਾਂ ਸੜਾਕ । ਪੁਨ ਕਸੈ' ਵੇਰ ਤੁਰਨ ਤੜਾਕ ॥ ੧੭॥ ਦਿਸ਼ 
ਦੜਿਯ ਬਿਥੋ ਤਿਹ ਅਨੁਜ ਦੌਗਸੋ ਸ਼ਮਸ ਬੇਗ ਬਡ _ਇ ਹੌਗਗੁਰਬੀਰ 
ਅੱਗ ਤੇ ਮੋੜਿ ਦੀਨਿ । ਆਯੁਧ ਪ੍ਰਹਾਰ ਬਹੁ ਮਾਰ ਕੀਨਿ ॥ ੧੮॥ ਭਣ 
ਰੇਲ ਪੇਲ ਕਰਿ ਹੋਲ ਧਾਇ?” । ਜਿਨ ਕੇਰ ਰਿਦੇ ਬਡ ਰੋਸ ਆਇ । ਤਿਨ 
ਸੈਗ ਪੰਚ ਸੈ ਬੀਰ ਕੂਰ । ਤਜਿ ਤੁਪਕ ਮਾਰਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਪੂਰਿ ॥ ੧੯॥ ਨਿਜ 
ਹਾਰ ਜਾਨਿ ਬਲ ਕਰਿ ਬਿਸਾਲ । ਬਡ ਹਾਲ ਚਾਲ ਮੈਲੀ” ਕਰਾਲ । ਬਹੁ 
੧ਅਪਣੇ ਮੁੰਹੇਂ ਸਲਾਹ ਕੇ। "ਘੜਿਆ ਦੇ । ਕਕਹਿੰਕੋ ਤੰਰਿਅ ਹੋ । “ਫੌਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ੌਗ 
ਵਿਚ ਸਾਂ ਰਖੇ । “ਕਰਤੀ । 5ਨੇਤ੍ਰਾਂ ਨਾਲ । “ਸੂਰਮੇ 'ਕੌਂ ਠੇ ਹੋ ਕੇ ਹੱਲਾ ਕਰਕੇ ਦੌੜੇ । “ਭਯਾਨਕ 
ਹਲ ਚਲੀ ਪਾ ਵਿਭੀ । ਜਂਪਾ:-ਕੁਨਦ | 



_ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੁਤਾਪ ਸੁਰਜ। __ (੩੨੬੧) ਰਾਸਿ 2 । ਅੰ ੫੧, 

ਕਰਿ ਉਤਾਲ ਬਾਰੂਦ ਫ਼ਾਲਿ । ਬਲ ਕੋ ਸੋਭਾਲਿ ਗਜ ਕੌ ਨਿ ਕਾਲਿ।੨੦॥ 
ਗੁਲਕਾਂਨਿ ਠੋਕ,ਜੁਗ ਪਾਇ ਕੌਇ। ਬਾਰੂਦ ਪਲੀਤਾ ਮੇਲਿ ਸੋਇ।ਤੌੜਾ ਸੁ 
ਮੋੜਿ ਜੋੜੇਂ ਚੜ੍ਹਾ । ਧਰਿ ਦਸਤਰਵਾਂ' ਤਤਛਿਨ ਚਲਾਇ ॥ ੨੧ ॥ 
ਧਖ਼ਿਖੈਤਿ ਪਲੀਤਾ ਬਾਰ ਬਾਰ । ਬਮਿਯੋਤਿ ਹੁਤਾਸਨ” ਹਤਿ ਜੁਝਾਰ” । 
ਪਿਖਿਯੋਤਿ ਜ੍ਰਾਲ ਸੁਨਿਯੋਤਿ ਨਾਦ । ਕੜਕੰਤਿ ਦੀਹ ੩ੜਿਤਾਨਿ ਬਾਦ” [ 
੨੨॥ ਲਗਿ।ਯੇਤਿ ਅੰਗ] ਘਮਿਈਤ ਬੀਗਗਿਰਿਯਤਿ ਭੂਮ ਝੂਮਤਿ ਸੁ ਧੀਰ । 
ਦਰਿਯੌਤਿ ਗਿਰੇ ਭਜਿਯੋਤਿ ਬਾਜ“।ਤਜਿਯੈਤਿ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਜ ਸ੍ਰਾਮਿ ਕਾਜ ॥ 
੨੩॥ ਜਹਿੰ ਕਹਿੰ ਪੁਕਾਰ ਉਚੇ ਉਚਾਗਿ।ਸੁਰ ਲੱਕ ਜਾਤਿ ਸੈਂਮੁਖ ਜੁਝਾਰ। 
ਗਨ ਦੋਵ ਬਧੂ ਹੁਲਸੈਤਿ ਆਇ। ਕੇਸਰ, ਸਨੇਹ“ ਨਿਜ ਸਿਰ ਚਢਾਇ ॥ 
੨੪॥ ਭਟ ਬਰਹਿੰ ਆਨ ਜੋ ਦੇਤਿ ਪ੍ਰਾਨ । ਲੋਤੀ ਚਢਾਇ ਸੁੰਦਰ 
ਬਿਮਾਨ । ਉਤਸਵ ਕਰੇਤਿ ਨਿਜ ਬਯਾਹ ਜਾਨਿ । ਮਿਲਤੀ ਸੁ ਬੀਰ ਮੁਦ 

ਮਾਨਿ ਮਾਨਿ ॥ ੨੫॥ ਇਮ ਮਚਜੋ ਜੋਗ ਦਾਰੁਨ ਘਨੇਰ । ਮਿਲਿ ਗਏ 

ਬਦਨ, ਭਾ ਅਧਿਕ ਭੇਗਚਮਕੌਤਿ ਖੜਗ ਢਲਕੈਤਿ” ਵਾਲ । ਕਟਿਯੈੜਿ 
ਅੰਗ ਉਛਲੋਤਿ ਛਾਲ ॥ ੨੬॥ ਖਿਚਿਯੋਤਿ ਚਾਂ੫ ਤਜਿਯੈਤਿ ਤੀਰ । 
ਘਲਿਯੋਤਿ ਘਾਵ ਭਜਿਯੈਤਿ ਭੀਰੁ'। ਮਚਿਯੋਤਿ ਹੌਰ ਭਬਕੈਝਿ ਬੀਰ । 
ਬਹਿਯੀਤਿ ਸ੍ਰੋਠ ਸੂਰਨਿ ਸਰੀਰ॥੨੭॥ਜੁਗ ਕਰਾਤ ਏਵ ਜਬਿ ਕੀਨਿ ਜੈਰ॥ 
ਤਬਿ ਬਿਧੀਚੈਦ ਬਡ ਕੋਪ ਸੈਗ । ਪ੍ਰਕੁ ਕਰਹੁ ਹੁਕਮ ਇਨ ਸਮੁਖ ਜਾਓ। 
ਹੱਬਕਾਰ ਮਾਰ ਕਰਿ ਬਿੰਦ ਘਾਉ? ॥ ੨੮ ॥ ਗੁਰ ਕਹਯੋ “ਮਲਕ ਜਾੜੀ 

ਜਿ ਬਿੱਪ੍ਰ। ਇਸ ਲੇਹੁ ਸੈਗ, ਹਤਿ ਦੋਹੁ ਛਿੱਘਕੁਛ ਰਹੇ ਅਲਪ ਰਣ ਅੰਤ 
ਆਇ। ਨਿਜ ਤਨ ਬਚਾਇ ਦਿਉ ਰਿਪੂਨਿ ਘਾਇ ॥ ੨੯ ॥ ਰਸਾਵਲ ਟ੮॥ 
ਬਿਧੀਚੈਦ ਛੀਨਾ । ਗੁਲੂ ਬਾਕ ਲੀਨਾ।ਦਿਜੈ ਸੈਗ ਕੀਨ।ਮਨੋ ਦੋਣ' ਦੀਨਾ 
॥ ੩੦ ॥ ਚਲਜੋ ਧਾਇ ਐਸੇ/ਛੁਟਜੋ ਬਾਜ਼ ਜੈਸੇ । ਗੁਰੂ ਰੋਕਿ ਰਾਖਾ । ਨਹੀਂ 
ਬਾਕ ਨਾਖਾ” ॥ ੩੧ ॥ ਅਬੈਂ ਦੀਨਿ ਆਂਗਯਾ। ਰਸੈ ਬੀਰ ਪਾਗਤਾ । 
` ਰੱਬ ਰਵਾੰ ਕਰਕੇ ;ਭਾਵਸ਼ਿਸਤ ਬੈਨ੍ਕੇ । [ਫ: 9ਦਸਤਰਵਾਂ=ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਵਿਚ ਮਹਾਰਤ ਹੋਣੀ 
੧ਉਗਲਛੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਂਗ, ਤਾਵ ਬੰਦੂਕ ਚਲਦੀ ਹੈ । ਮਰਦੇ ਹਨ ਜੋਧੇ । “ਮਾਨੋਂ ਭਰੀ 

ਬਿਜਲੀਆਂ ਦਾ ਕੜਣਾ:ਰ ਹੁੰਦ। ਹੈ । “ਭੱਜੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਘੋੜਿਆਂ ਨਾਲ ਦਰੜੇ ਗਏ ਜੋ ਤਿਰੇ ਸਨ। 

੬ਕੇਸਰ ਡੇ ਤੇਲ ' ?ਹੇਠਾਂ ੬ਪਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੁਮਾਓਣਾ । ੯ਕਾਇਰ ਨੱਸਦੇ ਹਨ । 

੯ਟ੍ਰੇਣਾਚਾਰਜ । "%(ਹੁਣ ਤਾਈਂ) ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ (ਅਗੇ ਵਧਣੋ' ਇਸਨੂੰ) ਰੋਕੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ (ਤੇ 

ਇਸ ਬੀ) ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਠਘਿਆ। [ਹਿੰਘ ਨਾਖਨਾ=ਨਾਸ਼ ਕਰਨਾ; ਉਲੋਘਨਾ] । 



ਬੀ ਬਰ ਖੁਰਦ (੩੨੬੨) ਰਜੰਸ ੭ । ਅੰਸੂ ੫੦, _ 
ਜਥਾ ਸ਼ੇਰ ਛੋਰਾਂ । ਗਯੋ ਸ਼ੱਤ ਓਰ॥੩੨॥ਤਕੇ ਤੀਰ ਮਾਰੇਗਏ ਫੋਰ ਪਾਰੇ। 
ਲਯੋ ਬੀਰ ਜੰਤਾ) ਆ ̀ ਸਿੱਖ ਜੇਠਾ' ॥੩੩॥ਮਿਲੇ ਤੀਨ ਧਾਏ।ਰਿਪੂ 

। ਪਰੀ ਧੂਮ ਭਾਰੀ । ਦਏ ਬ੍ਰਿੰਦ ਮਾਰੀ॥੩੪॥ਜਬੈ ਸੈਨ ਹਾਲੀਂ। 
ਸੁ ਬਾਲੀ” । ਦਈ ਪੀਠ ਚਾਲੋ । ਨਹੀਂ ਕੌ ਸੇਭਾਲੇ ॥ ੩੫ ॥ 

ਦੋਹਰਾ ॥ ਆਯੋ ਵਿ ਤਿਨ 
ਕਲ ਭੀਛਨ ਤੀਰ ॥ ੩੬ ॥ ਚੌਪਈ ॥ ਇਕ ਸਿਥ ਲੱਖੂ ਦੀਰਘ 

ਗੁਰ ਕੀ ਸਾਂਗ ਰਖੈ ਨਿਜ ਪਾਨ । ਪਰੇ ਜੁੱਧ ਚਾਹਤਿ ਗੁਰ ਜਬੈ । 
ਚੌਤਿ ਸੋਭਾਰਿ ਨਿਕਟਿ ਹੁਇ ਤਬੈ॥੩੭॥ਤਿਨ ਕਰਿ ਕ੍ਰੋਧ ਧਵਾਇ ਤੁਰੈਂਗ। 
ਇਸੀ ਜਬਥਿ ਅਯੋ । ਖੈਂਢਿ 

੪੦ ॥ ਗੁਰ ਹੇਰਡਿ ਹਰਖਾਇ ਉਚਾਰਾ । 'ਲੱਖੂ ਹੇਹਰਿ“ ਨੇ ਚਿ੫ ਮਾਰਾ॥ 
ਖੁਸ਼ੀ ਭਏ ਦੀਨਸਿ ਬਡਿਆਈ । ਬਿ ਤੁਰੰਕਨ ਕੀ ਕਕਾਸਤ” ਆਈ 
੪੧॥ ਨੰਦ ਸੈਘੇਰਾ ਰਣ ਬਿਚ ਬਿਚਰਤਿ।ਮੁਹਰੂ ਰੌਧਾਵਾ ਰਿਪੁ ਹਤਿ ਹਤਿ। 
ਅਰੁ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਜੱਲ੍ਹ” ਕੋ ਸੂਰ । ਮਮੰਰ ਤੁਰਕ ਕੀਨੇ ਬਹ ਦੂਰ ॥ ੪੨॥ 
ਵੋਹਰਾ ॥ ਕਰੀ ਲਬੋਰ ਪਥੇਰ ਬਹੁ ਘਨੋ ਘਾਲਿ ਘਮਸਾਨ । ਕਰੋ ਪਲਾਵਨ 
ਤੁਰਕ ਰਣ ਲਿਯੋ ਛੁਰਾਇ ਮਦਨ ॥ ੪੩ ॥ €ਤ ;। ੨੩ ਪਾਪ ਸੂਰਜ ਫ੍ੰਤੇ ਸਪਤ ਭਾਸੇ 
ਕਾਸਮ ਬੇਗ ਬੱਧ ਕਰਨ' ਪ੍ਰਸਗ ਬਰਨ ਨਾਮ ਏਥ ਪੰਚਾਸਤੀ ਅਸ ॥੫੧॥_ 

੫੨ [ਭਾਈ ਜੇਠਾ; ਸ਼ਮਸ ਬੇਗ ਬੱਧ] । 
ਦੋਹਰਾ ॥ ਜੋਧਾ ਜੋਧ ਪ੍ਰਬੋਧ ਜੁਧ ਕਰੇ ਉਥੱਲ ਪਬੱਲ" । ਸ਼ਾਹੁ ਸਲੇਮ ਸੁ 
ਅਨੁਜ ਜੁਤਿ ਤੁਰਕ ਸਮੂਹ ਦਬੱਲ ॥ ੧ ॥ ਪਧੜੀ ਫੈਦ ॥ ਪਿਖਿ ਮਰਰੋ ਪੁੱਤ੍ਰ 
ਇਕ ਲਰਤਿ ਬੀਰਪਤੁਰਕਾਨ ਸੈਨ ਪਰ ਅਧਿਕ ਭੀਰ'।ਤਬਿ ਲਲਾਬੇਗ 
੧ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੁਹਰੀ (ਯਾ ਵੱਡਾ) ਸਿੱਖ । “ਨਾਂ ਬੋਲ ਸਕੇ । ੧ਲੋਹੇ ਪਰ ਲੋਹਾ । “ਸਿੱਵ ਲਿਆਂ 
(ਕਾਸਮ ਏਗ। ਨੂੰ) । “ਉਸ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦ/ ਨਾਮ ਹੈ । #ਪਰਲੋ [ %9 ਕ੍ਰਜਾਮਤ] । “ਜੱਲੂਹ 
ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ । "ਯੁੱਧ ਨੀਤੀ ਦੇ ਗਿਆਤਾ ਭਾਈ ਜੋਧਰਾਇ ਚ ਪਨ 
ਨਾਲ ਜੈਗ ਵਿਚ) ਉਥਲ ਪਥਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। “ਇਕ ਸੂਰਮ ਪੁੱਤ ਲੜਕੇ ਮਰਿਆਂ 
ਦੇਖਕੇ । “ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਬਣੀ । 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਠਜ। ___ (੩੨੬੩) __ ਰਾਸਿ ੭। ੰ £ ੫੨. 

ਬਡ ਕੌਂਪ ਧਾਰਿ। ਗੁਰ ਜੀਤ ਹੋੜਿ, ਸਕਹਿ ਨ ਸਹਾਰ॥੨॥ ਸੌ ਸੁਭਟ ਸੈਗ 
ਜਿਸ ਕੇ ਉਦਾਰ। ਨਿਤ ਰਹਤਿ ਸਾਬ ਬਾਂਕੇ ਜੁਝਾਰ । ਮਿਲਿ ਖਾਂਨ ਪਾਨ 
ਜਿਨ ਸੋਂ ਕਰੈਤਿ । ਹਸਿਬੇ ਬਿਲਾਸ ਆਨੰਦ ਧਰੈਤਿ॥੩॥ਗਿਨੀਯੈਤਿ ਜੈਗ 
ਅਹਿਂ ਪ੍ਰਥਮ ਜਾਨ । ਸਭਿ ਲਖਹਿੰ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਬਿੱਦਯਾ ਮਹਾਨ । ਜਿਨ ਸੈਗ 
ਬਰਨ ਪਾਨ ਕੀਨਿ । ਤਨ ਅਲੰਕਾਰ ਧਾਰੇ ਪ੍ਰਬੀਨ ॥੪॥ ਕੁਲ ਮੁਗ਼ਲ, 
ਡੀਲ ਗੋਰੇ ਦਰਾਜ਼ । ਬਡ ਮੁੰਡ ਮੁੰਡ” ਮੁਖ ਮਾਸ ਖਾਜ। ਬਹੁ ਮੌਲ ਬਸਤੁ 
ਉਪਰ ਧਹੇਤਿ । ਗਹਿ ਗਹਿ ਕਮਾਨ ਧਾਂਦੇ ਤੁਰੈਤਿ ॥ ੫॥ਬਾਹਨ ਬਿਸਾਲ 
ਕੇਤਿਕ ਪਠਾਨ।ਨਿਜ ਰਖਹਿੰ ਆਨ ਸਭਿ ਤੇ ਮਹਾਨ।ਜਿਨ ਮਹਿੰ ਬਹਾਦਰੀ 
ਕਹਿ ਬਿਲੌਦ । ਦੇਚਲ ਤੁਹੇਗ ਚਾਲਤਿ ਅਮੰਦ! ॥ ੬ ॥ ਤਿਨ ਲਣਨਾ- 
ਬੇਗ ਲੇ ਸੰਗ ਬੇਗ । ਬਿਚ ਪਰਜੋ ਜੋਗ ਗਾਹ ਤੇਜ਼ ਤੇਸ਼ । ਜਹਿੰ ਪਰਮੋ ਪੁੱਤ 
ਕੋ ਹਤਿ ਸ਼ਰੀਰ” । ਇਕਵਾਂਰ ਪਹੁੰਚਿਬੇ ਚਹਿਸ ਤੀਰ“॥ 7 ॥ ਮੁਕਤੰਤਿ£ 
ਤੀਰ, ਤੋਮਰ ਉਭਾਰਿ । ਗਮਨੰਤਿ ਅੱਗ ਕਹਿ “ਮਾਰ ਮਾਰ? । ਨਿਜ ਹਾਰ 
ਜ਼ਾਨਿ ਬਹੁ ਰਿਸਤਿ ਬੀਰ । ਮੁਗ਼ਲਨਿ ਪਠਾਨ ਮਹਿੰ ਨੀਕ ਧੀਰ॥ ੮॥ਗੁਰ 
ਸੂਚ ਵਧੇ ਦੀਨੋ ਸੁ ਮੋਰ” । ਇਕ ਵਾਰ ਚੁੰਗ" ਮਿਲਿ ਕੀਨਿ ਜ਼ੋਰ । ਤੁੱਪਕ 
ਤੜਾਂਕ, ਤੀਰਨਿ ਸੜਾਕ । ਕਿਨ ਕਾਦਿ ਖੜਗ ਹਤਿ ਤਾਕਿ ਤਾਕਿ॥ ੯ ॥ 
ਇਮ ਘਨੇ ਘਾਲ ਘਮਸਾਣ ਘਾਇ । ਗਿਰ ਪਰੇ ਸੁਭਟ ਬਹੁ ਜੈਂਗ ਥਾਇੰ। 
ਪਿਖਿ ਪੁੱਤਰ ਲੋਥ ਮਿਲਿ ਰਹਿਸਿ ਧੂਰ"'ਬਹੁ ਸ਼ੋਕ ਧਾਰਿ ਜਲ ਲੈਨ ਪੂਰਿ॥ 
੧੦॥ ਕੁਛ ਬਿਰਜੋ ਨਿਕਟਿ ਨਹਿ ਦਿਖਿ ਸਕਾਹਿ । ਜਨੁ ਵਟਤਿ ਰਿਦਾ 
ਬਹ ਕਸ਼ਟ ਮਾਂਹਿ । ਤਬਿ ਲੋ ਸੁਭੱਟ ਜੇਠਾ ਪ੍ਰਚੇਡ ।ਬਲਬੌਡ਼ ਬਡੋ ਚਿਤ 
ਚਹਿ ਘਮੰਡ ॥੧੧॥ ਕਰਿ ਤੁੰਦ ਤੁਰੰਗਮ ਅੱਗ ਜਾਇ । ਸਮੁਦਾਇ ਬਾਨ 
ਮਾਰੇ ਰਿਸਾਇ । ਜਹਿੰ ਲਲਾਬੇਗ ਤਹਿੰ ਸਮੁਖ ਹੋਇ । ਰਪਿ ਰਹੋ ਬੀਰ 
ਸ਼ੱਤ੍ਨਿ ਪਰੋਇ ॥ ੧੨॥ ਮੁੰਗ਼ਲਾਨਿ ਬੀਚ ਗਰਜਨੇ ਬਿਲੰਦ । ਬਿਨ ਤ੍ਰਾਸ 
ਸ਼ਸੋਤ] ਗਹਿ ਕਰਿ ਨਿਕੰਦਿ । ਚਹਿ ਲਲਾਬੇਗ ਕੌ ਕਰਨਿ ਘਾਤਿ । ਗਹਿ 
ਕਰਾਚੋਲ"” ਥੋਂਚਯੋ ਰਿਸਾਤਿ ॥੧੩॥ ਹਯ ਪ੍ਰੋਰਿ ਸਮੁਖ ਕਿਯ ਨੋਰ ਜਾਇ। 
ਸਿਰ ਕੋ ਪ੍ਰਹਾਰ'" ਦੀਨ ਚਲਾਇ । ਲਗਿ ਗਯੋ ਲੋਹ ਪਰ, ਨਿਫਲ ਘਾਤ। 

੧ਸ਼ਰਾਬ “ਵਡੇ ਵਡੇ ਸਿਰ ਮੁੰਨੇ ਹੋਬੇ । 5ਡੇਜ਼ । $ਮੁਰਦਾ ਸ਼ਰੀਰ । “ਪਾਸ । $ਛੱਰਦਾ ਹੈ ' 
“ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ । "ਟੋਲੇ ਨੇ  ਦਬਹੁੰਤੇ ਘਮਸਾਨ ਪਾਕੇ । '”ਧੂੜ ਵਿਚ ਮਿਲ ਰਹੀ ਲੋਬ ਪੁੱਤਰ ਦੀ 
ਦੇਖਕੇ । "ਤਲਵਾਰ । "ਵਾਰ । 



__ਸ਼ੀ ਗੂਰ ਪੁਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੩੨੬੪) ਰਾਸਿ ੭। ਅੱਸੂ 9੨. _ 

ਤਬਿ ਲਲਾਬੇਗ ਉਰ ਬਹ ਰਿਸਾਤਿ । ੧੪ ॥ਨਿਜ ਖੜਗ ਬੈਂਚ ਕੀਨਸਿ 

ਪ੍ਹਾਰ । ਹਯ ਚਪਲ ਹੋਤਿ ਕੇ ਲਗਸਿ ਵਾਰ" ।ਕੁਛ ਤਨਕ ਘਾਵ ਸ੍ਰਠਤ 
ਚਲੈਤਿ/ਜੇਠਾ ੧ ਬੀਜ” ਜੇਨਾ ਲਜੋਤਿ ॥੧੫॥ ਇਮ ਖੜਗ ਵ੪ਭਤਿ ਮੁਗ਼- 

ਲਾਨਿ ਦੇਖਿ !। ਸਭਿ ਪਰੇ ਆਨ ਓਰੜਿ ਵਿਸ਼ੇਖ। ਕਿਹ ਖੜਗ! ਤਪਕ ਨੇਜ਼ਾਂ 
ਉਭਾਰਿ। ਸਭਿ ਪਰੇ ਜਾਦਿ ਕਹਿ “ਮਾਰ ਮਾਰ” ॥ ੧੬ ॥ ਘਿਰਿ ਜਾਯੋ 

ਬੀਰ ਇਕ ਸਭਿਨਿ ਮਾਂਹਿ । ਮੁਖ ਸ਼ਮਸ ਸੇਤ” ਬਡ ਬੈਸ ਜਾਂਹਿ। ਸਭਿ 
ਦਿਸ਼ਿਨਿ ਝਿਝਕ ਬਾਹਤਿ ਪ੍ਰਹਾਰ”। ਇਕ ਮੁਗ਼ਲ ਕੰਧ ਕਰਵਾਰ ਬਾਰਿ ॥ 
੧੭॥ਹਯ ਤਰੇ ਗੇਰਿ ਕਰਿ ਕੋਪ ਸਾਥ । ਪਨ ਦੜਿਯ ਵਿਸ਼ਾ ਹੱਇ ਖੜਗ 
ਹਾਬ । ਵਬਕਾਇ" ਸਭਿਨਿ ਇਕ ਕੈ ਪ੍ਰਹਾਰ“ । ਚਹੁੰ ਦਿਸ਼ਾ ਮੁਗ਼ਲ ਦੂਕੇ 

ਪੁਕਾਰ ॥ ੧੮ ॥ ਪਰਵੇਖ ਜਥਾ ਸਸਿ ਸੁਰ ਪਾਇ” । ਤਿਮ ਗਰਜ ਬੀਚ 

ਸਭਿ ਮਹਿੰਦ ਸੁਹਾਇ । ਬਹ ਕਰਤਿ ਸ਼ੀਘਤਾ ਨਿਜ ਬਚਾਇ । ਇਤ 

ਉਤ ਫਿਰੇੜਿ ਸੱਭਨਿ ਘਾਇ ॥ ੧੯ ॥ ਇਕ ਅਲੀਬੇਗ ਤੋਮਰ ਉਭਾਰਿ। 

ਹੁਇ ਬਾਮ ਵਿਸ਼ਾ ਕੀਨੋ ਪਰਹਾਰ । ਲਗਿ ਗਯੋ ਬਬਰ ਵੋਰਯੋ ਬਿਸਾਲ । 
ਪੁਨ ਚਲਯੋ ਕਾਢ ਕਰਿ ਮਨੌ ਮਾਰ” ॥ ੨੦॥ ਬਹੁ ਡ੍ਰੋਧ' ਰਿਦੇ ਨਹਿੰ ਘਾਵ: 
ਜਾਨ।ਤਿਹ ਗੈਲ ਹੋਇ ਕਰਿ ਹਤਿ ਕ੍ਰਿਪਾਨ" । ਸੋ ਲਯੋ ਗੇਰ; ਕਰਿ ਪ੍ਰਾਨ 
ਨਾਸ਼। ਬਹੁ ਤੁਰਕ ਆਨਿ ਕਰਿ ਢੁਕੇਂ ਪਾਸ ॥੨੧॥ ਤਿਨ ਕੇ ਪ੍ਰਹਾਰ ਬਹੁ 

ਖਾਇ ਖ਼ਾਇ। ਪਨ ਪਹੁੰਚਿ ਪਹੁੱਚਿ ਰਿਪੁ ਘਾਇ ਘਾਵਿ।ਤਬਿ ਗਿਰਯੋ ਆਪ 

ਬਹੁ ਰਿਪੁਨਿ ਮਾਰਿਨੈਂ । ਚਢਿ ਗਾ ਬਿਮਾਨ ਬਡ ਮੋਦ ਧਾਰਾਂ ॥੨੨॥ਪਿਖਿ 
ਲਲਾਬੇਗ ਬਿਸਮਜੋ ਬਿਲੰਦ ।-ਬਹੁ ਲਰਜੋ ਬਹਾਦਰ ਓਜਵੇਦ । ਗੁਰ 

ਸੁਭਟ ਬਡੇ ਲਸ਼ਕਰ ਖਪਾਇ।ਹੁਇਿ ਟੂਕ ਟੁਕ ਹਯ ਜੁਤਿ ਨਸਾਇ"॥੨੩॥ 

੧ਲੌਂਗਾ ਵਾਰ । “ਬੜਾ ਸੁਰਮਾ ਹੋ ਕੇ । ₹ਦਾੜ੍ਾ ਚਿੱਟਾ । “ਖਿਬ ਇਬਣੇ ਵਾਰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ । 

ਪਖਿ ਖ਼ਿਬਕੇ । ਦਵਾਰ ਕਰਦ' ਹੈ । “ਜਿਵੇ ਪਰਵਾਰ ਦੈਂਦ ਤੇ ਸੁਰਜ ਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ । "ਸਭ ਦੇ 

ਵਿਚਕਾਰ । ੯ਪਸਲੀਆਂ ਦਾ ਪਿੰਜਰ [0:; ਸਰੀਰ ਦਾ ਅਚ!&# ਤੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਹਿੱਸ। । ਹੇਠਲੀ 
ਪਸਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਗਿੱਚੀ ਤਕ] । "ਮਾਨੋ ਮਾਰ ਲਿਆ ਸੂ । ""(ਜੇਠੇ ਨੇ) ਮਾਰੀ ਕ੍ਰਿਪਾਨ । 

੧੩ਪੜੇ ਮਸੇਤ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆਂ । 

ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਨਸਖਿਆੰ ਵਿਚ ਇਨਾਂ ਤੁਕਾਂ ਦੀ ਬਾਵੇ ਪਾਨ ਇਉਂ ਨੈ:-ਹੁਇ ਦ੍ਰਕ 

ਟੁਕ' ਰਣ ਮੋਤ ਮਾਂਹਿ । ਬਹੁ ਮਾਰ ਮਾਰ ਗਿਰ ਪਜਸਿ ਤਾਂਹੇ । ਤੋ ਦਿੰਕ ਲਿਖਤੀ ਨਸਬੇ ਵਿਚ 

ਅੰਕ ੨੨ ਦੀ ਚੌਪਈ ਦੀਆਂ ਕੇਵਲ, ਦੇ ਹੀ ਤੁਕਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਪਰਲਾਂ ਪਾਠ ਨਹਾੱ 

[ਲਿਖਿਆਂ । 



ਸਰੀ ਗੁਰ ਪੁਕਾਪ ਸੁਰਜ। ` ` (੩੨੬੫) ਰਾਸਿ ? । ਅਸੂ ੫੨. 
ਬਿਨ ਤਾਸ ਲਰਤ ਨਹਿ ਗਿਨਹਿ ਬ੍ਰਿੰਦ । ਬਹੁ ਤੁਰਕ ਮਾਰਿ ਗਰਜਤਿ 
ਬਿਲੋਦ । ਇਮ ਗੁਰੁ ਘਿਰਹਿ ਜਥਿ ਬੀਚ ਆਇ। ਗਹਿ ਲੋਹਿੰ ਘਰ ਕਿਮ 
ਜਾਨ ਪਾਇ॥੨੪॥ ਜੇ ਕਰਹਿ ਬਹੁਤ ਸ਼ਸਤ੍ਰਨਿ ਪ੍ਰਹਾਗਹਥਤਾਰ ਮਾਰਿ ਵੇ 
ਹੈਂ ਸੈਘਾਰ-। ਇਤ ਭਯੋ ਜੱਧ ਜੇਠੇ ਪੁਚੇਡ । ਗੁਰ । ਪ੍ਰੀ ਪਹੁੰਚਿ ਹੁਇ ਖੰਡ 
ਖੰਡ ॥ ੨੫॥ ਉਤ ਜਾਤੀ ਮਲਕ ਰਿਸਾਇ ਧਾਇ । ਜਹਿੰ ਸ਼ਮਸਬੇਗ 
ਭਹਿਂ ਅੱਗੂ ਜਾਇ । ਖੈਂਚੀ ਕਮਾਨ ਮਾਹੇ ਖਤੰਗ । ਲਹਿ! ਗਏ ਪਾਰ ਕੇ ਫੋਰ 
ਅੰਗ ॥੨੬॥ ਚਰੜੇਤਿ ਚਾਂ੫, ਮੁਕਤੋਤਿ"ੜੀਰ । ਖਰਕੇਤਿ ਖੋਲ; ਭਰਕੈਤਿ 
ਭੀਰੁ”। ਢਰੜੇਤਿਢਾਲ, ਸੜਕ ਤਿ”ਤੇਜ਼ਛੁਟਕੋਤਿ ਲਹੂ, ਦਰਕੇਤ ਲੇਗਿ 
॥੨੭॥ਬਹਿਰੈੜਿ ਮਰਤਿ“;ਭਹਿਰੇਤਿ ਭਾਗਸਬਹਿਕੌਤਿ”ਖੜਗ। ਜਿਨ ਲ੍ਰੋਟ 
ਲਾਰਿ।ਦਿਮ ਮਝੀ ਮਾਰ ਘਮਸਾਨ ਘਾਲਿ।ਬਹੁ ਗਿਰੜਿ ਬੀਰ ਅਰ ਤੁਰੌਗ 
ਜਾਲ ॥ ੨੮॥ ਢੁਕਿ ਨੌਰ ਮਲਕ ਜਾਂਤੀ ਰਿਸਾਇ । ਪਿਖਿ ਸ਼ਮਸਬੇਗ 
ਕੇ ਘਾਲ ਘਾਇ। ਕਰਿ ਢਾਲ ਅੱਗ ਨਿਜ ਕੋ ਬਚਾਇ ਦਿ । ਹੁਇ ਗਯੋ ਦੂਰ 
ਬਾਜ਼ੀ ਧਵਾਇ ॥ ੨੯॥ ਤਬਿ ਅਪਨਿ ਆਪ ਕੋ ਬਲ ਸੇਭਾਲ । ਬਲਵਾਨ 
ਬਾਜ ਤੇ ਕਰਿ ਉਤਾਲ । ਢਿਗ ਭਯੋ ਆਇ ਕਰਿ ਖੜਗ ਨੰਗਿ । ਕਰ ਕੌ 
ਉਭਿ ਬਡ ਬੇਗ ਸੈਗ ॥ ੩੦ ॥ ਕੀਨੋ ਪਰਹਾਰ ਤਨ ਸੁਭਟ ਬਿੱਪ । ਰਣ 
ਚਤੁਰ ਹਾਬ ਧਰ ਸਿਪਰ"ਛੱਪ੍ਰ । ਲੀਨਸਿ ਬਚਾਇ ਆਪਨ ਸਰੀਰ। ਉਰ 
ਭਯੋ ਕੋਪ ਬਿਨ ਤ੍ਰਾਸ ਧੀਰ ॥ ੩੧ ॥ ਅਤਿ ਨਿਕਟਿ ਤਰੰਗ ਲਰਿ ਆਪ 

_ ਮਾਂਹਿ।ਦਿਜ ਕੋ'ਬਲੈਦ ਅਰੁਥਕਯ ਨਾਂਹਿ"'।ਹਟਿ ਤੁਰਤਪਛੋਡਾ ਮਾਰਿ 
ਦੀਨਿ । ਹਯ ਬਲੀ ਤੁਰਕ ਕੇ ਥਕਤਿ ਕੀਨਿ।੩੨॥ਲਗਿ। ਸ਼ਮਸਬੇਗ ਕੀ 
ਜਾਂਘ ਦੋਟਕਰਿ ਰਹਜੋ ਜਤਨ;,ਹੁਇ ਕਹਾਂ ਓਟ। ਦਿਜ"”ਸ਼ੀਘੂ ਧਾਰਿ ਹਯ 
ਤਾੜ ਵੇਰ । ਪੁਨ ਕਰਮ ਆਨਿ ਕਰਿ ਤੁਰਕ ਨੌਰ ॥੩੩॥ ਮਾਰੋ ਕ੍ਰਿਪਾਨ 
ਲਗਿ ਕੈਠ ਘ।ਇ ਸਿਰ ਪਰਕੋ ਜਾਇ ਕੂ ਪਰ ਲੁਠਾ!ਏ”” । ਜਿਮ ਪਕਯੋ 
ਹੋਇ ਫਲ ਡਾਲ ਸੈਗ। ੜਿਸ ਹੜਹਿ ਲਸ਼ਟਕ 'ਗਿਤ/ਹ ਕਜ/” ॥੩੪॥ 
ਧੱਚ ਸਹ!ਤ"'ਤਰੇਗ ਆਗੇ ਚਲੰਤਿ"।ਪਰ੧ ਵਸੇ ਰਕਾਬਨ ਮਹਿ ਗਿਰੇਤ 
"ਛਫਦੇ ਹਨ । “(ਤੀਰ ਵੱਜਕੇ) ਖੋਦ ਖੜਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਾਇਰ ਰਦ ਹਨ । “ਹੇਠ ਉੱਪਰ 
ਕਰਕੇ ਘਮਾਉਣਾ। ”ਚਟ3ਦੀ ਹੈ । “ਕਬ ਕੇ ਮਰਦੇ ਹਨ । (ਅ) ਜੇ ਟਿਕਦੇ ਹਨ ਮਰਦੇ ਹਨ । 
੬੩ ਡਰਦੇ ਹਨ ਕਜਦੇ ਹਨ । ?ਲਿਸ਼ਕਦੀਆਂ ਹਨ । “ਢਾਲ । ੯%ੇੜੇ` ਬਹੁਤ ਨੋੜੇ ਨੋ ਕੋ ਆਪੋ 
ਵਿਚ ਲੜ ਪਏ । "£ਦਿਜ ਦ। (ਘੇੜਾ)। ""ਬਗਕਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ' ਸੀ । "ਭਾਵ ਜਾੜੀ 
ਮਲਕ ਨੇ ।'ਝਲੇਛਦਾ।₹ਮੇਟੀ ਮਰਿਆਂ ਟੇਂਫਕੇ ਫਿੱਗ ਪੇਂਦਾ ਹੈ। "“ਧੜ ਸਮੇਤ। '=ਚੱਲ ਪਿਆ। 



ਸਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੩੨੬੬) ____ਰਾਸਿ੭।ਅੰਸੂ੫੩. 
ਜਬਿ ਚਲਕੋ ਅੱਗ ਤਰ ਲਟਕ ਆਇ” । ਤਿਭਕਜੋ” ਤੁਰੇਗ ਕਰਿ ਬੇਗ 
ਧਾਇ ॥੩੫॥ ਜਹੋ ਜੋ ਚਲੈਤਿ" ਐਂਚਜੋ ਸੁ ਜਾਇ । ਤਜੋਂ ਤਯੋ' ਤ੍ਰਸੈਿ 
ਸਬਦੁ ਜੁ ਉਠਾਇ” । ਨਹਿੰ ਟਿਕਹਿ ਕਿਤਹੁ ਭਾਜਜੋ ਵਿਰੌਭਿ । ਧਰ ਕੋ 
ਘਸੀਟ ਅਭਿਸ਼ੈ ਡਰੇਤਿ॥੩੬॥ਸਭਿ ਸੈਨ ਬਿਖੇ ਇਤ ਉਤ ਸੁ ਜਾਇ।ਜਹਿਂ 
ਲਲਾਬੇਗ ਲਰਿ ਕਸ਼ੋਟ ਪਾਇ । ਘੋਰਾ ਪਛਾਨਿ ਧਰ ਲਟਕ ਦੇਖਿ"। ਮਰਿ 
ਗਯੋਜਾਨਿ,ਸ਼ੋਕਤਿ ਬਿਸ਼ੇਖ ॥ ੩੭ ॥ ਢਿਗ ਮੁਗ਼ਲ ਹੇਰਿ ਕਹਿ:-£ਅਸੁ 
ਚਿਨਾਰ&ਇਹੁ ਸ਼ਮਸਬੇਗ਼ ਕੇ ਤਰ” ਉਦਾਰ? ਨਹਿੰ ਮੁੰਡ ਸੈਗ,ਲਟਕੰਤਿ 
ਰੁੰਡਦ । ਭਿਰ ਮਰੋ ਹੋਇ ਰਣ ਮੈਂ' ਪ੍ਰਦੌਡ॥੩੮॥ਤਬਿ ਕਹਮੋ ਤਾਂਹਿਤੁਮ 
ਲਖਜੋ ਜੋਇ'।ਬਿਨ ਮੂੰਡ ਤੁਰੇਗ ਜੁਤ ਰੁੰਡ ਸੋਇਗਤਿ ਹੋਤਿ ਭਣਨਿ ਕੀ 
ਜਿਮ ਸੁ ਜੈਗਸੋ ਭਈ"ਂਲਖਹੁ, ਕਟ ਜਾਂਹਿ ਅੰਗ॥੩੯॥ਸੁਨਿ ਲਲਾਬੇਗ 
ਕੋ ਸ਼ੋਕ ਭਾਰ"।#ਪਰਵਾਰ ਮੋਰ ਨਰ'' ਭੇ ਮੈਘਾਰ। ਜਾਨੀ ਨ ਰੀੜਿ ਇਮ 
ਮੋਹਿਹੋਇ'ਲਰਿਬੇ ਫਰਸ਼ਤੇ ਸੈਗਜੋਇ॥੪੦॥ਦਇਹ ਕਰਨਹਾਂਰ ਕਯਾਮਤ 
ਬਿਲੋਦ।ਨਹਿੰ ਸਕਯੋ ਜਾਨਿ,ਲਖਿ ਸੈਨ ਬ੍ਰਿੰਦਦਲ ਗੁਰੂ ਕੇਰ''ਮੈਂ ਅਲਪ 
ਜਾਨਿ।ਲਖਿ ਕੈ, ਸੁਖੇਨ ਕਰਿ ਦੇਉ' ਹਾਨ!॥੪੧॥ਇੱਤਯਾਂਦਿਕ ਬਾਕ ਕਹ੍ਹ 
ਕਰਿ ਰੁਦੈਤਿ । ਪਛੁਤਾਇ ਅਧਿਕ ਸੈਕਟ ਭਰੈਤਿ । ਨਿਜ ਮ੍ਰਿੱਤੁ ਰਿਦੈਂ 
ਨਿਸ਼ਦੈ ਸੁ ਕੀਨਿ । ਨਹਿ ਜਿਯਨਿ ਆਸ ਭਾ ਅਨੰਦ ਹੀਨ ॥ ੪੨॥ 
ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਭ ਪ੍ਰਭਾਪ ਸੂਰਜ ਪੰਥ ਸਪਤਮ ਰਾਂੇ “ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਸ਼ਮਸਬਗ ਬੱਧ' ਪ੍ਰਸੇਗ ਬਰਨਨੇ ਨਾਮ ਦਇ' ਪੰਚਾਸਤੀ ਅੰਸੂ ॥੫੨ ॥ 

੫੩. [ਲਲਾ ਬੇਗ ਬੱਧ] । 
ਦੋਹਰਾ ॥ ਰੋਦਤਿ ਸ਼ੋਕਤਿ ਹੇਫਿ ਕਰਿ ਹੁਤੋ ਮੁਸਾਹਿਬ ਪਾਂਸ। ਗੁਲ ਖਾਂ ਨਾਮ 
ਪਠਾਨ ਕੋ ਬੋਲਜੋ ਸੁਮਤਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ॥੧॥ ਭਜੈਗ ਫੈਦ ॥ “ਲਲਾਬੇਰ!!ਸ਼ੋਕੋ ਨ 
ਕੀਜੈ ਸੁਜਾਨਾ । ਸਮੋ ਜੋਗ ਕੋ ਜਾਨਿ ਲੀਜੇ ਮਹਾਂਨਾ । ਵਤੇ ਹੋਇ ਕੇ ਹਾਰ 
ਏਕੋ ਸੁ ਪਾਵੈ । ਲਰੈ' ਬੀਰ ਸਾਂਰੇ ਇਹੀ ਰੀਤਿ ਭਾਵੈ।੨॥ ਤਜੈ ਜੈਗ ਜੋਧਾ 
ਬੁਰੀ ਬਾਤ ਹੋਵੈ । ਦੁਹੂੰ ਲੋਕ ਕੋ ਮੋਦ, ਤਾਰੀਵ'”ਖੋਵੈ । ਬਡੇ ਆਪ ਦਾਨਾ; 
ਕਹੈ ਕੋਨ ਸਯਾਨੋ?ਭਲੀ ਬਾਤ ਜੇਤੀ ਸਕੇ ਬੁੱਧ ਜਾਨੋ ॥੩॥ ਰਚੀ ਅਪ 
ਮੌਲਾ ਬਨੈ ਅੱਗ ਸੋਈ । ਸਹੈਂ ਸੀਸ ਸਾਰੇ ਨ ਮੋਰੈ ਸੁ ਕੋਈ । ਕਹਾਂ ਹੋਤਿ 

੧ਘੋੜ। ਔਗੇ ਚਲਿਆ ਤਾਂ(ਧੜ)ਹੇਠਾਂ ਲਟਕ ਪਿਆ । "ਤ੍ਰਬਕਿਆਂ । “ਚਲੇ (ਘੋੜਾ)/?ਡਰਦਾ ਹੈ 
(ਘੋੜਾ) ਜੇ (ਘਸੀਟਨ ਦਾ) ਸ਼ਬਦ ਉਠਦਾ ਹੈ । “ਧੜ ਲਟਕਦ' ਵੇਖਕੇ । #ਦੇਖਕੇ ਕਿਹਾ ਘੇਜਾ 

ਪਛਾਣ । “ਹੇਠਾਂ ਸੀ । ਦਬੇ ਸਿਰਾ ਧੜ । ਜੋ ਤੁਸਾਂ ਪਛਾਣਿਆਂ ਹੈ । "?ਭਾਰੀ । "”" ਮੇਰੇ 

ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਨਰ । "ਮੇਰੇ ਨਾਲ਼ ਐਸ) ਹੋਵੇਗੀ । "ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਲ । "ਜਸ । #ਂਪ£=ਡਲੀ । 



ਸਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੩੨੬੭) ਰਸੰਸੋ ੭ । ਅੰਸੂ ੫੩, 
ਰੋਏ ਮਿਟੈ ਨਾਂਹਿ ਕੈਸੇ ।ਲਰੋ ਅੱਗ ਹ੍ਰ ਚਦਢੇ ਆਪ ਜੈਸੇ॥ ੪॥ ਹਜੋ” ਨ 
ਕਰੇਂ ਤੋਹਿ ਤਾਰੀਵ ਸਾਗਰਖੋ ਲਾਜ ਆਛੈ, ਕਰੋ ਨਾਂਹਿ ਫਾਰੇਮਗੁਲੰਖਾਨ 
ਕੋ ਬੈਨ ਜਾਨੇ ਸੁਜਾਨੇ” । ਲਲਾਬੇਗ ਨਹ ਸ਼ੋਕ ਤਯਾਗਜਯੋ ਮਹਾਂਨੇ ॥ ੫॥ 
ਕਰਯੋ ਓਤਸਾਹੈ ਰਿਦੈਥੀਰ ਧਾਗੇਗੁਰੁ ਸੈਗ ਚਾਹੋ-ਭਿਰੋਂ ਜੋਗ ਭਾਰੇ-।ਹੜੋ 
ਵੈਜ਼ ਖਾਂ ਪਾਸ ਦੀਨੀ ਦਲੋਰੀ । ਅਹੈ' ਪਾਣ ਜੋ ਲੋ ਸੁਨੋ ਬਾਤ ਮੇਰੀ ॥੬॥ 
ਗੁਰੂ ਕੋ ਗਹੈਂ ਕੈ ਹੜੈ' ਸ਼ਸੜ੍੍ ਮਾਰੈਂ।ਤਬੈ ਸ਼ਾਹੁ ਕੇ ਪਾਸ ਆਪਾ ਦਿਖਾਰੈਂ। 
ਨਹੀਂ' ਤੋ ਇਹਾਂ ਬੀਰ ਖੇਤੇ ਮਝਾਰਾ। ਸਰੀਰੈ ਤਜੈਂਗੇ ਸਹੈਂ' ਖੱਗ ਧਾਰਾ” ॥ 
੭॥ ਇਹੀ ਬਾਤ ਆਛੀ ਲਲਾਬੇਗ ਮਾਨੀ । ਚਲਜੋ ਸਾਮੁਹੇ ਜੈਗ ਕੇ ਹੇਤੁ 
ਮਾਨੀ । ਬਜੇ ਸੈਗ ਧੋੱਸਾ ਜੁੜਾਉ ਬਡੇਰਾ । ਲਰੈ ਬੇਰਿ ਦੋ ਚਾਵ ਠਾਨੈ 
ਘਨੌਰਾ ॥੮॥ ਹਕਾ ਹਾਕ ਬਾਜੀ”, ਲਥੈ ਪ੍ਰਾਨ ਅੰਤ।ਨ ਜਾਨਜੋ ਪਰੈ ਆਜ 
ਕੋਊ ਬਚੈਤ॥ਭਦ ਸਾਮੁਹੇ ਤੁੰਦ ਤਾਜ਼ੀ'ਕੁਦਾਏਗਹੇ ਸ਼ਸਤ੍ ਤੀਖੇ ਤੁਵੇਗੇ 
ਚਲਾਏ ॥ ੯ ॥ ਕਿਨੂੰ ਚਾਂ੫ ਲੀਨੇ ਸੁ ਬਾਨੰ ਸੱਧਾਨੇ”। ਧਰੈ ਦੀਹ” ਨੇਜੇ 
ਕਿ ਸਾਰੀ ਮਹਾਨੇ । ਕਰਜੋ ਹੇਲ'; ਮੇਲਯੋ ਭਟੋ ਸ਼ੋਰ ਭਾਰੋ । ਨਹੀ ਜਾਨਿ 
ਦੀਜੈ ਗਹੋਂ ਕੈ ਪ੍ਰਹਾਰੋਂ੧੦॥ ਗੁਰੂ ਸੂਰ ਠਾਂਢੇ ਵੇ ਪਿਖ-ਸ਼ੱਤ ਆਏ। ਨਹੀਂ 
ਭਾਜਤੋ; ਪ੍ਰਾਨ ਚਾਹੈ' ਖਪਾਏ-।ਬਡੀਚੁੰਗ ਬਾਂਧੇ ਮਿਲੋ ਨੇਰੌਕੀਨੇ।ਤੁਵੈਗਾਨ 
ਗੋਰੀ ਤਬੈ ਛੋਰਿ ਦੀਨੇ ॥ ੧੧ ॥ ਦਹੂੰ ਓਰ ਤੇ ਭੇੜ ਮਾਚਜੋ ਦੁਹੇਲਾਂ । 
ਸਟਾਸਾਣ ਸੇਲੇ ਭਈ ਰੇਲ ਪੇਲਾ”। ਚਲੇ ਤੀਰ ਤੀਖੇ ਲਗੇ ਅੰਗ ਆ 
ਛੁਟੇ ਸ਼੍ਰੋਣ ਚਾਲਜਯੋ ਮਹਾਂ ਰੋਸ ਬਾਢੇ ॥੧੨॥ ਚਲੇ ਆਇ ਸੁਧੇ"” ਮਿਲੇ 
ਇਆ ਆਪ ਮੈਂ ਜੋਗ ਮਾਚੰਤਿ ਹੇਰੇ।ਪਰੀ ਕੂਕ ਭਾਰੀ ਸੁਨੈ ਦੂਰ ਜਈ। 
ਲਗੀ ਛੂਟਿ ਗੋਰੀ ਤਜੇ ਪ੍ਰਾਨ ਕੋਈ ॥ ₹੩॥ ਮਹਾਂ ਜੁੱਧ ਮਾਚਯੋ ਗੁਰੂ ਜੀ 
ਅਨੰਦੇ । ਲਯੋ ਚਾਂ੫ ਗਾਢੋ"” ਤਜੈ' ਤੀਰ ਬ੍ਰਿੰਦੇ । ਕਹਜੋ ਜੋਧ ਸੋਂ “ਜੰਗ 
ਕੀਨੇ ਬਡੇਰੇ । ਨਹੀ' ਅੱਗ । ਜਾਵੋ; ਪਿਖੋ ਬੀਰ [ ਭੇਰੇ' ॥੧੪॥ ਬਡੀ ਰਾਤ 
ਕੇ ਬ੍ਰਿੰਦ ਬੇਰੀ ਲਰੌਤੇ।੪੫ਾਏ ਘਨੇ ਮਾਰਿ ਦਹੀ ਦ੍ਰੌਤੇ"” /ਛੁਟੇਂਤੀਰਗੋਰੀ 
ਬਚਾਵੇ ਸਰੀਰ । ਭਯੋ ਅੰਤ ਸ਼ੱਤ੍ਨਿ; ਜੀਤੇ ਸੁ ਧੀਰ? ॥੧੫॥ ਗੁਰੂ ਬੈਨ 

“ਨਿੱਦਾ । (ਸਆਣਿਆਂ ਵਾਲੇ । ₹(ਐੱਗੇ) ਦੇ ਵੇਰ ਲੜ ਚੁਕ! ਸੀ । “ਸ਼ੋਰ ਪਿਆ । ਘੋੜੇ / 
<ਤੀਰ ਸੈਧਿਅ' । “ਭਾਰੀ । "ਹੱਲਾ ਕੀਤਾ । ੯ਕਠਨ । "?ਧਕੋਧੱਕੀ । ""ਸਿੱਧੇ ਚਲੇ ਆਏ । 
“ਕਕਰੜਾ । "ਬਰੇਕ, ਲੜਾਈ। "€ਲੁਕ ਗਏ ।"“ਧੀਰਜ ਨਾਲ (ਹੁਣ) ਜਿੱਤ ਲਈਏ । 



---ੜ ੯--੩-ਕਰ 
ਦੂ 

ਮਾਨਜੋ ਅਖ਼ੋਰਂ ਪਛਾਠਤੋ। ਕਰਤੋ ਭੀਮ ਜੁੱਧ ਦਲੰ ਛੂਰ ਹਾਨਯੋ । ਕਛੂ 

ਅੰਗ ਮੈਂ ਘਾਵ ਲਾਗੇ ਦਿਖੰਤੇ । ਸ਼੍ਮੰ ਹੋਤਿ ਭਾ ਖੇਤ ਘੌਰਾ ਕ੍ਰਮੰਤੇ ॥੧੬॥ 

ਬਿਧੀਰੈਦ ਚਾਹੈਬਰੋਂ ਸ਼ੱਤ ਮੱਧੈਬਧੋਂ ਏਕ ਬਾਰੀ ਕਰੋਂ ਜੁੱਧਸੁੱਧੰ”। ਗੁਰੂ ਜੀ 

ਨਿਵਾਰਜੋ“ਉਚਾਰਜੋ 4ਬਰੋਂ1ਜੇ।ਲਰੇ ਘਾਵ ਅੰਰੰ.ਸ੍ਰਮ ਜਾਨਿ ਲੀਜੈ॥੧੭॥ 

ਅਬੈ ਅੰਭ ਕੌ ਜੁੱਧ ਦੇਖੋ ਹਮਾਰਾ।ਲਲਾਬੇਗ ਕੇ ਸਾਥ ਖੱਗੀ ਪ੍ਰਹਾਰਾਜਿਤੀ 

ਸ਼ਾਹੁ ਕੀ ਸੈਨ ਜੋਧਾ ਕਹਾਵੈ।ਮਚੈਂ ਮਾਰ ਐਸੀਹਨਹੀਂ ਸ਼ੇਖ ਪਾਵੈਂ”॥ ੧੮॥ 

ਬਿਧੀ ਜੋਧ ਦੋਨੋ ਕਹਜੋ ਨੰਮ੍ਰਿਹ੍ਰੋ ਕੈ । ਸਮੰ“ਆਪ ਕੇ ਕੌਨ ਹ੍ਰੈ ਹੈ ਅਰੈ ਕੈ। 

ਨਹੀਂ ਦੇਵ ਦੈੱਤਾਨਿ ਮੈਂ ਬੀਰ ਕੋਈ । ਕਹਾਂ ਬਾਪੁਰੇ” ਮਾਨੁਖਾਂ ਜੂਨ ਜੋਈ 

॥ ੧੯॥ ਕਹੋ ਏਕ ਵਾਰ ਤ੍ਰਿਲੋਕੀ ਥਿਨਾਸੋ । ਰਚੋ ਫੇਰ ਤੈਸੇ; ਕਰੈ ਮੂਢ 

ਸਾਂਸੋਂ”। ਇਤੋ ਬੋਲਤੇ ਆਪ ਮਾਂਹੀ ਕ੍ਰਿਪਾਲਾ । ਇਤੇ ਬੀਰ ਆਏ ਮਹਾਂ 

ਜ਼ੋਰ ਘਾਲਾ॥ ੨੦ ॥ ਤੁਵੈਗਾਨਿ ਤੀਰਾਨ ਨੌਜ਼ਾਨਿ ਸੰਗਾ।ਮਹਾਂ ਕੋਪ ਧਾਰੇ 

ਕਰੇ ਘਾਵ ਅੰਗਾ। ਗਿਰੇ ਬੀਰ ਮਾਰੇ ਹਲਾਹਾਲ ਹੋਈ । ਪਰਨੋ; ਹੇਲ 

ਘਾਲਯੋ ਮਿਟਕੋ ਨਾਂਹਿ ਕੋਈ ॥੨੧॥ ਗੁਰੂ ਜਾਨਿ ਲੀਨੀ, ਤਜੇ ਪ੍ਰਾਨ ਸਾਗੇ 

ਲਯੋ ਚਾਂ੫ ਗਾਢੋ ਤ੍ਰਿਖੇ ਤੀਰ ਮਾਰੇ।ਬਿਧੈ ਬ੍ਰਿੰਦ ਬੈਰੀ ਪਰੇ ਜਾਇ ਕੂ ਮੈਂ" 
ਇਕੋ, ਦੋਇ, ੜੀਜੋ ਹਤੇ, ਕੋਇ ਬੁ ਮੈ"॥੨੨॥ਭਏ ਟੋਲ ਆਗੇ ਰਿਪੂ ਸਾਮੁ- 

ਹਾਏ । ਲਲਾਬੇਗ ਦੇਖੇ ਗੁਰੂ ਆਪ ਆਏ ।-ਚਹੌ' ਚਿੱਤ ਜੋਉ ਭਈ ਬਾਤ 

ਸੋਈ । ਅਬੈ ਜੰਗ ਮੇਰੋ ਗੁਰ ਸੰਗ ਹੋਈ-॥ ੨੩॥ ਭਯੋ ਟੋਲ ਆਗੇ ਗੁਰ 

ਸਜੋਂ ਨਿਹਾਰੇ । ਤਕੇ ਤੀਰ ਤੀਖੇ ਧਨੂੰ ਐੱਚ ਮਾਰੇ। ਹਯੰ ਅੰਗ ਬੀਪੋ"ਲਗੇ 

ਘਾਵ ਜਾਈ । ਛੁਟਜੋ ਸ਼੍ਰੋਣ ਬ੍ਰਿੰਦੈ ਸੁ ਧਾਰ ਚਲਾਈ ॥ ੨੪॥ ਸੁਹੇਲਾ 

ਪਿਖਜੋ ਘਾਵ ਲਾਗੇ ਘਨੇਰੇ।ਰਿਦੇ ਰੋਸ ਜਾਗਜੋ ਗੁਰੁ ਕੇਬਡੇਰੇ/ਜਿਨ੍ਰੋਂ ਅੱਗ 
ਜ਼ੌਰੇ ਖਤੰਗੈ ਨਿਕਾਸੇ । ਕੁਦੰਡੰ ਸੇਧਾਂਨੇ'” ਬਿਖੀ ਸੇ“ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੇ ॥੨੫॥ ਕਰਯੋ 

ਜੋਰ ਘੋਰੇ ਲਗਜੋ ਕਾਨ ਹਾਬੈ'।ਲਲਾਬੇਗ ਸੌਂਹ ਤਜਯੇ ਬੇਗ ਸਾਬਚਲਯੋ 

ਕ੍ਰੋਧ ਤੇ ਸ਼ੂਕ ਬਾਨੰ ਮਹਾਨਾ । ਉਡਜੋ ਪੰਖ ਧਾਰੇ ਫਨੀ" ਕੇ ਸਮਾਨਾ॥੨੬॥ 
ਲਗਰੋ ਭਾਲ ਮੈਂ"? ਤਾੜਕਾਲੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ਲਲਾਬੇਗ ਘੋਰਾ ਬਲੀ ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਾ। 
ਕ%3ੋੜ=ਨਾ ਮੌੜਨੇ ਜੋਗ । “ਅਨ੍ਹੇ ਕੀਤਾ । ਠਹਿਰੇ । “ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਵਾਰ । “ਬਚਣ ਨਾ 

ਪਾਵੇ । “ਬਰੱਬਰ। “ਵਿਚਾਂਟੇ। ਦਮੈਸਾ;ਸ਼ੱਕ [#,ਸੇਸ਼ । ਗ੍ਰਾਮੀ-ਹਿੰਦੀ;ਸਾਸਾ] । ੯ਜੋਰ ਪੈ ਗਿਆਂ 

੧੦ਹਰਤੀ ਤੇ। ੯"(ਘਾਉ ਖਾਕੇ) ਲੋਟ ਪੋਫ ਹੇ ਰਿਹਾ ਹੈ । "”ਵਿੰਨ੍ਰੇ ਗਏ । ""ਧਨਖ ਵਿਚ 

ਚੜ੍ਹਾਏ । "ਸਰਪ ਵਤ । "“ਛੌਨਾਂ ਤਕ (ਖਿੱਚਿਆ) ਹੱਥ ਜਾ ਲਗਾ । "੬ ਸਰਪ । 

੧੭(ਹ੩ ਦੇ) ਮੱਥੇ ਵਿਚ । ਵਪਘਾ:=ਪਦੇ । 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ। __ (੩੨੬) ਰਾਸਿ ੭। ਅੰਸੂ ਪਤ, 

ਘਨੋਂ ਦੀਨ ਸੋਲੋ ਚਲਾਕੈ ਬਡੋਰਾ । ਪਿਛਾਂਰੀ ਨਿਕਾਸੜੋ ਪਤੜੋ ਪਾਰ 
ਢੇਰਾਂ॥੨੭॥ਗਡਜੋ ਜਾਇ ਕੂ ਮੈਂ; ਸ ਲੋਹੂ ਸੁਰੰਗਾ।ਗਿਰਜੋ ਸ਼ੀਘੁ ਘੋਰਾ ਸਜੈ 
ਜ਼ੀਨ”ਚੰਗਾ । ਲਲਾਬੈਗ ਨੇ ਬੇਗ। ਤੇ ਤਯਾਗਿ ਦੀਨਾ। ਮਹਾਂ ਫੰਧ ਤੇ ਤੀਰ 
ਭਜਾਗੇ ਪ੍ਰਬੀਨਾ ॥ ੨੮ ॥ ਸੁਹੇਲਾ ਅਮੋਲਾ ਤਕੈ ਭਾਂਹਿ ਮਾਰੈ । ਦਯੋ 
'ਬੀਧ ਆਗੇ ਸ਼ਿਤਾਬੀ ਪ੍ਰਹਾਰੇ। ਰਿਦੇ ਭਾਲ ਮੈਂ” ਝੀਰ ਲਾਗੇ ਘਨੇਰੇ । 
ਗਿਰਯੋ ਜੰਗ ਖੇਤੇ ਹਤਜੇ ਤਾਂਹਿ ਬਥੇਰੇ ॥ ੨੯॥ਬਡੇ ਭਾਗ ਜਾਂਕੇ ਗੁਰੁ 
ਅੰਗ ਸੈਗੇ । ਮਿਲੇ ਸੋ ਰਹੇ; ਪ੍ਰਾਨ ਤਯਾਗੇ ਤੁਰੈਗੇ। ਗਯੋ ਦੇਵਲੋਕੈ ਤਜੈ 
ਨ ਮੋਹੇ । ਨਹੀਂ ਵੇਰ ਵੇਰੀ ਜਰੀ _ਬੀਚ ਚੋਹੈ॥ ੩੦॥ ਸਿਧੀਚੇਦ 

ਭੇਰ ਘੋਰੈ”॥ ੩੨॥ ਕਹਜੋ ਬਾਕ ਐਸੋ, ਭਏ ਫੇਰ ਸੌਹੈ" । ਕਰਾਚੋਲ 
ਐੱਚਕੋ, ਕਰੀ ਬੈਕ ਭੌਹੇਂ। ਲਲਾਂਬੇਗ ਕੇ ਅੱਗੂ ਆਯੋ ਪਠਾਨਾ। ਮਹਾਂ ਕੋਪ 
ਤੇ ਸੈਗ ਤਾਂਕੇ ਬਖਾਨ ॥੩੩॥ “ਗੁਰੂ ਔਰ ਮੋਰੇ ਨ ਬੀਦੇ ਪਗੀਜੇ। ਟਰੋ 
ਆਨ ਥਾਨੰ; ਮਰੀਜੋ ਕਿ ਜੀਜੇ । ਇਨੌ ਸਗ ਜੈਗੇ ਕਰੋਂ ਆਪ ਆਛਾ।ਮਰੋ' 
ਕੈ ਸੰਘਾਰੋਂ, ਨਗੇ' ਆਨ_ਬਾਂਛਾ ॥ ੩੪॥ ਕਿਥੋਂ' ਸ਼ਾਹੁ ਕੇ ਬਾਜ ਲੈ ਕੈ 
ਚਲੈਂਗੇ । ਕਿਧੋਂ ਪ੍ਰਾਨ ਦੈ ਸੈਗ ਧੂਲੀ ਮਿਲੈਂਗੇ। ਖਰੋ ਦੂਰ ਹੈ ਕੈ ਤਮਾਸ਼ੋ 
ਪਿਖੀਜੈ । ਕਿਧੌ' ਔਰ ਜੋਧਾਨਿ ਸੋਂ ਜੁੱਧ ਕੀਜੈ” ॥੩੫॥ ਤਿਸੀ ਰੀਤਿ ਸਾਰੇ 
ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਟਾਏ । ਮਚਜੋ ਦੁੰਦ''ਜੁੱਧੋ ਕਰਿਪਾਨੰ ਚਲਾਏ । ਕਬੈ ਨੋਰ ਢੂਕੈੱ 
ਕਬੈ ਦੂਰ ਹੋਵੈਂ।ਦੁਹੂੰ ਬੀਰ ਬਾਂਕੇ ਹਤੈ' ਘਾਤ ਜੋਵੈਂ ॥ ੩੬॥ ਦੁਹੂੰ ਕੀਰਤੀ 
ਚਾਹਿੰ; ਚੌਂਪੇ ਜੁਝਾਰੇ । ਦੂੰ ਸੈਨ ਕੇ ਸੂਰ ਸ੍ਰਾਮੀ ਉਦਾਰੇਬਿਜੈ ਬਾਂਛਿ ਦੋਉ 
ਰਸੈਂ ਬੀਰ ਭੀਨੇ । ਦੁਹੂੰ ਸ਼ਸਤ ਵਿੱਦਯਾ ਕਮਾਈ ਪ੍ਰਬੀਨੋ ॥ ੩੭ ॥ 
ਜੁੱਧ ਜੇਤਾ" ਘਨੇ ਜੰਗ ਕੀਨੇ । ਹਯੈ ਹੀਨ ਦੋਨੋ, ਰਟੈ ਧਰਮ ਦੀਨੇਦਉ 

੧ਬਹੁਤ ਮੁੱਲ ਤਾਰਿਆ ਸੀ । "ਵਿਰ””'। ਕਾਠੀ । “ਮੱਏ ਤੇ ਛਾਤੀ ਵਿਚ । “ਗੁਰੂ ਦੀ ਨੇ ਧਰਮ 
ਦਾ ਜੁੱਧ ਕਰਨਾ (ਚਾਹੀਏ, ਇਹ) ਵਿਚ ਲੇ ਕਿਹਾ। ਤੇ ਨਹ ਚੜ੍ਹ । “ਲੋਗ ਵਿਚ 
ਖੱਡੇ ਦਾ ਭਿਆਨਕ ਭੇੜ ਕਰਾਂਗੇ । ਸਾਹਮਣੇ । ੯(ਲਲਾ ਬੇਗ) ਨੇ ਕਿਹਾ । "ਦੋਹਾਂ ਦਾ । 
੧੧ ਜ਼ੂਧ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ । 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਮੂਰਜ 1 (੩੨੭੦) ਰਾਸਿ ”। ਅੰਸੂ ੫੩. 

ਦਾਵ ਤਾਕੈਂ ਅਹੈਂ ਆਪ ਮਾਂਹੀਮਨੋ ਸ਼ੇਰ ਦੋਨੋ । “ਪਾਇ ਨਾਹੀ” ॥੩੮॥ 
ਰੁਪੈ ਬੀਰ ਦੋਨੋ ਗਜੈਰਾਜ ਭਾਰੇ । ਬਡੇ ਦੇਤ ਧਾਰੀ; ਮਹਾਂ ਛੋਭ ਵਾਰੇ।ਦਹੁੰ 
ਢਾਲ ਵੋਈ ਢਕਾ ਦੂਕ ਕੀਨੀ । ਦੁਹੂੰ ਖੱਗ ਧਾਰੀ ਮੜੀ ਕੋਪ ਭੀਨ॥੩੯। 
ਲਲਾਬੈਗ ਧਾਯੋ ਕਰਾਚੋਲ” ਮਾਰਾ । ਗੁਰੂ ਢਾਲ ਪੈ ਲੀਨਿ ਓਜੇ ਸੰਭਾਰਾ। 
ਕਹਨੋ“ਵਾਰ ਔਰੈ ਕਰੋ ਘਾਤ ਪੈਕੇ।ਪਿਛਾਰੀ ਬਿਸੂਹੈ' ਗਿਰੈਂ ਮ੍ਰਿਤੁ ਹ੍ਰੋ ਕੈ॥ 

੪੦॥ ਦਲੈਰੀ ਗੁਰੁ ਕੀ ਮਹਾਨੀ ਪਛਾਨੀ । ਕਰੈਂ ਵਾਰ ਤੇ ਵਾਰ ਕੌ ਖੱਗ 
ਪਾਠੀ । ਪੁਨੰ ਸ਼ੀਘੁ ਸਾਥੈ ਕਰਯੋ ਨੇਕ ਆਯੋ । ਚਹੜੋ ਮਾਰਿਬੇ ਹਾਥ ਉਚੋ 
ਉਠਾਯੋ॥ ੪੧ ॥ ਕਰੀ ਢਾਲ ਸੌਹੈ' ਨ੍ਰਿਕੈ ਹੋਇ ਆਗੇ । ਗੁਰੂ ਜੀ ਚਲਾਯੋ 

ਰਿਦੈ ਕੋ੫ ਜਾਂਗੇ।ਲਲਾਬੇਗ ਨੇ ਆਪ ਨਾਂਹੀ ਪ੍ਰਹਾਂਰਜੋ । ਗੁਰੂ ਵਾਰ ਤੇ ਅੰਗ 
ਸਾਰੋਂ ਉਥਾਂਰਯੋ ॥ ੪੨ ॥ ਕਰੀ ਛਾਲ ਸ਼ੀਪ੍ਰ ਇਤੈ ਉਤ ਹੋਯੋ । ਪਹੂੰਚੇ ਗੁਰੂ 

ਜੀ; ਗਯੋ ਦੂਰ ਜੋਯੋ । 'ਖਰੋ ਹੋਹੁ ਗੀਦੀ ਕਹਾਂ ਜਾਨਿ ਪਾਵੈਂ । ਦਿਜੋ ਵਾਰ 
ਮੇਰੋ ਕਹਾਂ ਲੌ ਬਚਾਵੈਂ? ॥ ੪੩ ॥ ਸੁਨੋ ਬੈਨ ਕੋਪਯੋ ਲਲਾਬੇਰ] ਬੀਰੇ । 

ਬਿਰਯੋ ਫੇਰ ਐਸੇ ਰਿਦੈ ਧਾਰਿ ਧੀਰੇ। ਭਯੋ ਸਾਮੁਹੇ ਜਯੋਂ ਬਿਖੀ” ਹੋਇ ਭਾਰੋ। 

ਦਬੈ ਪੂਛ ਤੇ ਕਾਣਿਬੇ ਕੋ ਪਧਾਰੋ'॥੪੪॥ਪ੍ਰਹਾਰੇ ਕ੍ਰਿਪਾਨੈ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀਨੋ। 
ਤਬ 'ਸ਼ੀਘਰ ਧਾਰੇ ਗੁਰੂ ਓਟ ਲੀਨੇ ।ਧਰੀ ਹਾਥ ਬ'ਮੇ ਬਡੀ ਢਾਲ ਭਾਰੀ । 1 

ਦਤੀ ਹਾਥ ਮਾਂਹੇ ਕ੍ਰਿਪਾਨ ਸੈਭਾਰੀ ॥ ੪੫॥ ਡਰੇ ਵਾਰ ਤਾਕ੍ਯੋ ਪ੍ਰਹਾਰੈ 
ਸਮਾਨਾ।ਕਰੀ ਓਟ ਤਾਹੁੰ ਲਲਾਬੇਗਜਾਨ!-ਤਰੇ ਦਾਵ ਕੋ ਮੈਂ ਬਚਾਵੋਂ- 
ਚਹੇਤਾ । ਕਰੀ ਢਾਲ ਆਂਗੇ ਸੁ ਪੈਰੇ ਰੁਪੰਤਾ' ॥੪੬॥ ਗੁਰੂ ਸ਼ੀਘੁ ਤੇ ਹ੫ 
ਉਚੇ ਉਭਾਰਾਂ । ਕਰਾਚੋਲ” ਬਾਹਜੋ, ਲਗੀ ਜਾਇ ਧਾਰਾ । ਬਹੀਂ ਕੈਠ ਮੈਂ 
ਪਾਰ ਭੀ ਰੀਭਿ ਐਸੇ। ਕਰੇ ਕਾਟ ਸਾਂਬੂਣ ਕੋ ਤਾਰ ਜੈਸੇ ॥ ੪੭ ॥ ਗਿਰਮੋ 
ਸੀਸ ਸ਼ੀਘ੍ ਰਹੇ ਨੈਨ ਬਾਯੋਂ । ਮਨੋ ਸ਼ਰੀਵਲੀ ਬਾਯੂ” ਜ਼ਾਖ਼ਾ ਗਿਰਾਂਯੋ । 
ਬਿਨਾ ਮੁੰਡ ਤੇ ਰੁੰਡ ਭੂ ਮੈਂ ਪਰਜੋ ਹੈ।ਤਰੂ ਮੂਲ ਛਿੰਨੋ"' ਮਨੋ ਸੋ ਗਿਰਜੋ ਹੈ॥ 
੪੮॥ ਦੋਹਰਾ ॥ ਰਹਜੋ ਬਚਾਵਤਿ ਤਰੋ ਕੌ ਉਪਰ ਕਯੋ ਪ੍ਰਹਾਰ । ਪ੍ਰਾਨ 

ਤਯਾਗਿ ਗਮਨਯੋ ਭਿਸਤ ਸਤਿਗੇਰ ਅੱਗ ਨਿਹਾਰਿ॥੪੯॥੪੩ ਸੀ ਗਰ ਪਰਤਾਪ ਸੂਫਜ 
"ਧੇਰ(ਪਿੱਛੇ)ਹਫਾਉਂ ਦੇ ਨਹੀਂ । ਤਲਵਾਰ [ਵਾ: ;ਕੋਰਾਚਰ]। ਹਥ ਤਲਵਾਰ ਲੇ ਤਲਵਾਰ ਲੇਕੇ । “ਸਰਪ । 
“(ਸੱਪ ਦੀ) ਪੂਛ ਦੇਂਬਣ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਓਹ ਕਫਣ ਨੂੰ ਦੌੜਦਾ ਹੈ ।5( ਖਾਨ ਨੇ ) ਮੰਨਿਆਂ 
(=ਅਨੁਮਾਨ ਕੀਤ' ਕਿ) ਹੇਠੋਂ ਦੀ ਵਾਰ ਤੱਕ ਕੇ ਮਾਰਨਗੇ । (ਅ) ਹੇਠੋਂ ਦੀ ਤੱਕਕੇ ਮਿਲਵਾਂ 
ਵਾਰ ਸਾਰਨਗੇ । "ਇਹ ਜਾਣਕੇ ਲਲਾ ਬੇਗ ਨੇ (ਉਸ ਪਗਸੇਓਂ) ਬਚਾਉ ਕੀਤਾ । "ਬੈਖ਼ਹਕੇ । 
<ਨੈਣ ਹੋ ਡੇ ਰਹਿ ਗਏ । "“ਨਲੀਏਰ ਨੂੰ ਵਾਯੂ ਨੇ । "'ਬ੍ਰਿੱਖ ਜੜ੍ਹੋਂ ਕਟਿਆ । 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੁਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੩੨੭੧) ਰਾਸਿ ੭ । ਅਸੂ ੫ਜ. 
ਵਿੱਝੇ ਸਪਤਮ ਰਾਸ 'ਲਲਬੇਗ ੧੫ ਪਸਰ ਸਰਨਨੈ ਨ। ਤਾਨ ਮੰਜਾਸਤਿ ਆਸ । ੫੩ । 

੫੪, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਵਿਜੇ] । 
ਦੋਹਰਾ ੭ ਬੇਗਲਲਾ ਕੌ ਮਾਰਿ ਕੈ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇ ਪ੍ਰਮੋਦ । ਫਤੇ ਲੀਨਿ 
ਬ੍ਡੁ ਜੈਗ ਕੀ ਹਟੇ ਪਾਛਲੀ ਕੌਦ ॥ ੧॥ ਸ੍ਰੈਯਾਭੇਦ ॥ ਦਿਯੋ ਹੁਕਮ ਸਭਿ 
ਸੈਨਾ ਕੇ ਪ੍ਰਤਿ “ਹੇਲ" ਕਰਹੁ ਤੁਰਕਨਿ ਪਰ ਧਾਇ । ਅਰਹਿ ਸੁ ਕਟਹ 
ਮਿਲਹਿ ਸੋ ਛੋਰਟੁ,ਤਯਾਗੇ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਸੁ ਲੋਹੁ ਬਚਾਇ।ਸਰਬ ਚੂੰ ਹੁੰਪਤਿ ਹੌਤਿ 
ਭਯੋ ਹੜਿ, ਬਿਨ ਕੂਪਤਿ ਕੌ ਲਰ ਨ ਸਕਾਇ। ਕਰਹੁ ਫਤੇ, ਅਥਿ ਅੰਤ 
ਭਯੋ ਰਟ; ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਜੀ ਭਏ ਸਹਾਇ” ॥੨॥ ਸੁਨਿ ਆਇਸੁ ਕੋ ਗਹੀ 
ਕ੍ਰਿਪਾਨੈ' ਬਾਜ ਸਮਾਨ ਗਏ ਸਭਿ ਸੂਰ। ਮਨ ਹੁੰ ਮ੍ਰਿਗਨਿ ਪਰ ਕੋਹਰਿ ਦੌਰੇ 
ਮਾਰਿ ਮਾਰਿ? ਕਰਿ ਭਰੇ ਗ਼ਰੂਰ । ਜੋ ਸਨਮੁਖ ਹੁਇ ਭਜੈ” ਤੁਵੈਗਨਿ; 
ਤੋਮਰ ਤੀਰ ਤੁਰਕ ਭਟ ਭੁਗੰਸਭਿ ਪਰ ਪਰੀਂ ਮਾਰ'ਇਕ ਸਮਸਰਾਰੁੰਡ 
ਮੁੰਡ ਕਰਿ ਮੇਲੇ ਧੂਰਿ॥੩॥ਕੌਠ ਕਟਜੋ ਕਿਹ; ਭੁਜਾਂ ਤੁੰਡ ਕਿਹ,ਸਿਰ ਪਰ 
ਬਜੀ ਕਾਂਹਿ ਕਰਵਾਗਕੁਛਕ ਅਰੇ ਪੁਨ ਭਾਜਿ ਪਰੇ ਤਹਿੰ,ਕਿਸ ਨੇ ਤਜਾਂਗ 
ਦੀਨਿ ਹੱਥਯਾਰ । ਕੋ ਕਰ ਜੋਰਤਿ ਖਰੋ ਨਿਹੋਰਤਿ, “ਗੁਰੂ ਦੁਹਾਈ? ਕਾਂਹਿ 
ਉਚਾਰ” । ਦੀਨ ਭਏ ੜ੍ਰਿ ਦਾਂਤਨਿ ਗਹਿ ਕਰਿ“ ਇਸ ਬਿਧਿ ਕੇਡਿਕ 
ਪ੍ਰਾਨ ਉਬਾਰਿ£॥ ੪॥ ਜੌਗ ਖੇਤ ਮਹਿ ਵਤੇ ਭਈ ਗੁਰੁ ਜਬਹਿ“ਦ੍ਹਾਈ” 
ਤੁਰਕ ਪੁਕਾਰ । ਬਿਧੀਚੋਦ ਕੋ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਗੋਵਿੰਦ ਪਠਤੋਦੀਨ”ਤਿਨ ਲੋਹ 
ਉਬਾਰ? । ਗਯੋ ਤੁਰੈਗ ਧਵਾਵਤਿ ਦੇਖੇ ਬਰਜੇ ਭਟ£ਨਹਿੰ ਕੀਜਹਿ ਮਾਰ!। 
ਸਰਬ ਚਮੂੰ ਕੋ ਇਕਠੀ ਕਰਿ ਕੈ ਹੋ, ਬੋਲਿ “ਸਤਿਗੁਰ ਜੈਕਾਰ”॥ 
੫॥ ਜੋ ਘਾਇਲ ਗੁਰ ਬੀਰ ਪਰਜਯੋ ਰਣ ਤਿਸ ਕੀ ਸੁਧਿ ਕਰਿ ਲੀਨਿ 
ਉਠਾਇ।ਦੁੰਦਭਿ ਦੀਹ ਜੀਤ ਕੇ ਬਾਜਤਿ ਸੁਭਟ ਪ੍ਰਮੋਦਤਿ ਭੇ ਭੇ ਸਮੁਦਾਇ। 
ਜੋਧ ਸਹਿਤ ਜਹਿਂ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਗੋਵਿੰਦ ਕਰਤਿ ਕੁਲਾਂਹਲ ਕੌ ਤਹਿਂ ਆਇ । 

ਚਰਨ ਨਿਹੋਰਤਿ;ਸਭਿ ਕਰ ਜੋਰਤਿ; ਗੁਰ ਮਹਿੰਮਾ ਕਹਿ ਸੀਸ ਨਿਵਾਇ॥ 
੬॥ ਸਭਿ ਕੋ ਸਤਿਗੁਰ ਕਰਯੋ ਸੋਭਾਰਨਿ ਬੂਝਤਿ ਜੋਧ ਸੈਗ ਸਤਿ ਭਾਇ" । 
ਗਮਨਹੁ ਸਿਵਰ, ਕਾਜ ਭਾਂ ਪੂਰਨ” ਦਿਮ ਕਹਿ ਗਮਨ ਕੀਨ ਹਰਖਾਇ । 
ਨਿਜ ਡੇਰੇ ਮਹਿ ਉਤਰੇ ਆਇ ਸੁਗਿਨਵ/ਏ ਜੋਧਾ ਸਮਦਾਇ। ਸੈਨਪੜੀ 
੧ਹਲਾ। “ਚਲਾਵੇ । ਇਕੋ ਜੇਹੀ । #ਕੋਈ ਉਚਾਰਦਾ ਹੈ । “ਵਂਦਾਂ ਵਿਚ ਘਾਹ ਲੈ ਕੇ । 

੬ਕਈਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਨ ਬਚਾ ਲਏ । “(ਜੋ) ਦੀਨ (ਹੋਏ ਹਨ) । ਸਹਿਜ ਸੁਭਾ । (ਅ) ਸੱਚੇ 

ਪਿਆਰ ਨਾਲ । #ਪਾ-ਸਾਰ=ਤਲਵਾਰ । 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੩੨੭੨) ਰਾਸਿ ੭ । ਅੰਜੂ ੫੪. 

ਸਭਿ ਬੂਬਨ ਕੀਨਿ “ਕੇਤਿਕ ਸੁਭਟ ਰਹੇ ਰਣ ਬਾਇੰ"?? ॥੭॥ ਗਿਨਿਕੈ 
ਸਭਿਨਿ ਆਨਿ ਸੁਧ ਦੀਨਸਿ ਮਹਾਰਾਜ ! ਰਾਂਵਰ ਕੇ ਬੀਰ। ਜੋਧਰਾਇ ਕੀ 
ਚਮੁੰ ਸਹਿਤ ਸਭਿ ਪਹੁੰਚੇ ਸੁਰਗ ਜੁ ਤਯਾਗਿ ਸਰੀਰ। ਸਭਿ ਗਿਨਿ ਲੀਨਿ 
ਭਲੋ ਕਰਿ ਨਿਰਨੈ ਦੋ ਸੈ ਇਕ ਸਹੱਸ੍ ਰਣ ਧੀਰ ਤੁਰਕਨ ਸੋਂ ਲਰ ਹੇਤੁ 
ਆਪ ਕੇ ਰਹੇ ਖੇਤ; ਰਣ ਬਿਥੇ ਗਹੀਰ?॥ ੮ ॥ ਨਿਜ ਨਿਜ ਡੇਰੇ ਮਹਿ 
ਬਿਸਰਾਗੇ, ਘਾਇਲ ਸੁਕਭਟ ਕਿਤਿਕ ਲੇ' ਸਾਰ । ਸਭਿ ਪਰ ਸੇਵਕ ਸੇਵਾ ਕੇ 
ਹਿਤ ਕਰੇ ਸਪੁਰਦ ਭਲੇ ਪ੍ਰਤਿਪਾਗਿਜੋਧਰਾਇ ਕੋ ਨਿਕਟਿ ਹਕਾਰਜੋ ਤਨ 
ਮਹਿੰ ਛਦ ਤੋ ਭਯੋ ਸੁਮਾਰ' । ਕ੍ਰਿਪਾਨਿਧਾਨ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਿ ਦੇਖਨੋ ਹਾਥ 
ਸਪਰਸ਼ਨ ਕਰਯੋ ਉਦਾਰ ॥੯॥ ਜਹਿਂ ਜਹਿੰ ਘਾਵ ਅਲਪ ਕੈ ਦੀਰਘ ਸਭਿ 
ਕੀ ਪੀਰ ਹਰੀ ਗੁਰ ਪੀਰ । ਬਿਧੀ ਚੋਦ ਅਰੁ ਜਾਂਤੀ ਮਲਕ ਜੁ ਸਭਿ ਪਰ 
ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਿ ਡਾਰਿ ਸੁਖ ਧੈਗਨਗੀ' ਛਦਨਿ ਕੋ”ਕਸ਼ਟ ਰਹਜੋ ਕਿਸ, ਕਿੜਿਕ 
ਦਿਨਨਿ ਮਹਿੰ ਸ਼ੁੱਧ ਸ਼ਰੀਰ । ਖਾਨ ਪਾਨ ਕਰਿ ਸਭਿ ਬਿਸਰਾਮੇ ਘੋਰਨਿ ਕੋ ਕੋ 
ਦੇ ਕਰਿ ਤ੍ਰਿਣ ਨੀਰ॥੧੦॥ਸ਼ਸਤ੍੍ ਡਾਰਿ ਕਰਿ ਕਇਰ ਆਏ ਜਲ ਤਲਾਉ 
ਡੇ ਪਾਨ ਕਰੈਤਿ । ਹਸਨੋ ਖਾਂਨ ਦੂਤ ਸੋਂ ਮਿਲਿ ਕਰਿ ਗੁਰ ਦਲ ਬਿਖੇ ਰਝੇ 
ਅਚਵੈਤਿੱਪਸ਼ਹੀ ਹਰਿਗੋਵਿੰਦ ਨਰ ਗਨ ਭੇਜੇ“ਜਹਿਂ ਜੇਠੇ ਕੀ ਲੋਥਦਿਖੰਤਿ। 
ੜਿਸ ਤੇ ਆਦਿ ਅਪਰ ਸਿਖ ਜੋਧਾ ਮਰੇ ਪਰੇ ਲਰਿਕੈ ਬਲਵੈਤਿ ॥ ੧੧ ॥ 
ਸਭਿ ਇਕਠੇ ਕਰਿ ਦਾਹ ਦੇਹ ਤਿਨ; ਕਰਹੁ ਭਸਮ ਗਨ ਕਾਸ਼ਟ ਪਾਇ। 
ਗਰਤ ਖ਼ਨਹੁ ਇਕ ਦੀਰਘ ਨੀਕੋ ਜਿਸ ਮਹਿ ਤੁਰਕ ਪਰੈ' ਸਮੁਦਾਇ। 
ਸਭਿਨਿ ਉਠਾਇਸੈਪੂਰਨ ਕਰੀਯਹਿ ਸ਼ਸਤ੍ਰਬਸਤੁ ਕੇ ਸਹਿਤ ਸੁ | ਲਯਾਇ 
ਬੀਰ ਪੰਚ ਉਮਰਾਵ ਸੈਘਾਰੇ ਤਿਨ ਕੋ ਉਪਰ ਧਰਹੁ ਬਨਾਇ ॥ ੧੨॥ 
ਤਿਸ ਪਰ ਅਧਿਕ ਮ੍ਰਿੱਭਕ੬ ਡਾਰਹੁ ਕਰਹੁ ਸਥੇਡਲ?” ਕਿਤਿਕ ਉਤੋਗ। 
ਇਕ ਸਮ ਬੈਠਨਿਹੇਤੁ ਬਨਾਵਹੁ ਬਿਲਮ ਨ ਕਰਹੁ 'ਸ਼ੀਘਤਾ ਸੈਗੰ।ਸੁਨਿ 
ਕਰਿ ਨਰ ਗਨ ਗੁਰੂ ਹੁਕਮ ਕੌ ਜਾਇ ਚਿਨਾਰ ਕੀਨਿ ਭਟ ਅੰਗ । ਜੇਠੇ 
ਆਦਿਕ ਲੈ ਸਭਿ ਦਾਹੇ, ਜੋ ਰਣ ਖੇਤ ਗਿਰੇ ਤਨ ਭੋਗ ॥੧੩॥ਨਰ ਗਨ 
ਲਗੇ ਗਰਤ ਕੋ ਖੋਦਨ ਜੇਤਿਕ ਤੁਰਕ ਬਚੇ ਸਮੁਦਾਇ।ਤਿਨ ਸਭਿਹਿਨਿ 

"ਭਾਵ ਮਰੇ ਹਨ । "੧੨੦੦ ਸੂਰਮੇ“ਫੌਂਟ ਲਗਣ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਰੀਰ । “ਜ਼ਖਮੀ 
ਦਾ । “ਖਰਥਾਤ ਦੁਸ਼ਮਨ ਦਲ ਤੋਂ ਜੋ ਸ਼ਰਨ ਆਏ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਟੀ ਪਾਣੀ ਮਿਲੀ । 
$ਮਿਟੀ । ?ਥੜਾ [ਸੈਸ ਸਲਭਲ=ਯਗ ਲਈ ਠੀਕ ਕੀਤੀ ਜ਼ਿਮੀਂ ਆਦਿ[ । 



ਸੀ ਗੁਰ ਪੁਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੩੨੭੩) ____ਰਾਸਿ੭।ਅੱਸ੫੪, 
ਕੋ ਕਹ3' “ਮ੍ਰਿਤਕ ਜੇ ਸ਼ਸਤੁ ਬਸਤੁ ਕੋ ਸਹਿਤ ਸੁ ਲਨਾਇ। ਅੱਗੀਕਾਰ 
ਨ ਕਰਹੁ ਵਸਤ ਕੁਛ ਸਭਿ ਹੀ ਪਾਇ ਦੇਹੁ ਇਸ ਥਾਇੰ!। ਸੱ:; ਕਰਿ 
ਲਗੇ ਕਰਨ ਬਿਧਿ ਤੈਸੀ ਜਾਇ ਖੇਤ ਤੇ ਲਜਇ ਉਚਾਇ॥ ੧੪ ॥ ਮਰੇ 
ਮਿ ਜੇ ਪਰੇ ਲਰੇ ਰਣ ਸਭਿਨਿ ਉਠਾਇ ਗਰਤ ਦੇ' ਪਾਇ। ਘਨੇ ਸਿੱਖ 

ਰੁ ਰਾਹਿਕ ਲਾਗੇ ਅਪਰ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨ ਜੇ ਆਇ ।ਗੁਰੁ ਹੁਕਮ ਕੋ ਮਾਨਿ 
ਮਾਨਿ ਕਰਿ ਲੋਥ ਉਠਾਇ ਘਸੀਟਤਿ ਲਯਾਇ। ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਬਸਤ੍ ਕੇ ਸਹਿਤ 
ਸੁ ਗੇਰਹਿੰ, ਪੂਰਨ ਕਰਯੋ ਤੁਰਤ ਸਮੁਦਾਇ॥ ੧੫॥ ਕੋ ਲਯਾਵਤਿ, ਕੌ 
ਧਾਵ ਤਿ ਜਾਵਤਿ,ਭਏ ਅਨੰਦਤਿ ਜੋ ਗੁਰਜਾਨਿ,ਗਨ ਤੁਰਕਾਨ ਹਾਨਕਰਿ 
ਪ੍ਰਾਨਨਿ ਅਚਰਜ ਸਭਿ ਕੇ ਭਯੋ ਮਹਾਨ । ਜਹਿਂ ਜਹਿੰ ਸੁਨਤਿ ਪਿਖਿਨਿ 
ਹਿਡ ਧਾਏ ਭਯੋ ਸਮੂਹ ਨਰਨ ਕੋ ਆਨ । ਗਰਤ ਪੂਰ ਕਰਿ ਉਪਰ ਧਰਿ 
ਕਰਿਪੁਨ ਉਮਰਾਵ ਲਯਾਇ ਤਿਸ ਥਾਨ॥੧੬॥ਇਕ ਮਰ੍ਹਾਜ”ਕੋ ਸਿੱਖ ਹੁੜੋ 
ਬਿਚ ਕੈਬਰਬੇਗ ਲੋਥ ਕੋ ਦੇਖਿ। ਮੁਸ਼ਟ ਗਹੀ ਤਰਵਾਰ ਨਗਨ ਕੀ£ 
ਜਿਸ ਕੀ ਕੀਮਤ ਹੁਤੀ ਵਿਸੇਖ਼ । ਖਰ ਫ਼ੁਲਾਦ ਕੀ ਘੜੀ ਵਲਾਇਤ ਬਹੁ 
ਲੰਦਰ ਕੋ ਤਿਸ ਨੇ ਪੇਖਿ । ਸੋ ਲੋ ਕਰਿ ਕਿਸ ਬਾਨ ਦੁਰਾਈ ਜਿਸ ਥਲ 
ਕੌਇ ਨ ਸਕੈ ਪਰੇਖਿ॥ ੧੭ ॥ ਗੁਰ ਭੈ ਧਾਰਿ ਛਪਾਵਨਿ ਕੀਨਸਿ ਮਹਾਂ 
ਲੋਭ ਉਰ ਪਿਖਿ ਤਰਵਾਰ । ਅਪਰ ਨ ਕਿਨਹੂੰ ਤਹਿ ਕੁਛ ਲੀਨਸਿ ਪਾਇ 
ਗਰਤ ਮਹਿ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ । ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਪਾਇ ਮ੍ਰਿਤਕ“ਗਨ ਉਪਰ ਕਰੋਂ 
ਸਥੈਡਲ ਤੁੰਗ£ ਸੁਧਾਰਿ । ਸਭਿ ਬਨਾਇ ਕਰਿ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਢਿਗ ਕਹਜੋ 
ਜਾਇ ਕਰਿ “ਬਨਜੋ ਸੁ ਤਯਾਰ?॥ ੧੮॥ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਗੋਵਿੰਦ ਸੋਚ ਕਰੀ 
ਸਭਿ; ਪੁਨ ਸ਼ਨਾਨ ਕਰਿ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਸਜਾਇ।ਦੈ ਘਟਕਾ ਦਿਨ ਰਹਜੋ ਤਬਹਿ 
ਲਗਿ ਗਮਨੇ ਸੰਗ ਜੋਧ ਬੁਲਵਾਇ । ਬਜੀ ਜੀਤ ਕੀ ਬੰਬ ਬਿਸਾਲੀ ਭਏ 
ਸਾਬ ਸਿਖ ਭਟ ਸਮੁਦਾਇ।ਚਢੇ ਸਬੈਡਲ ਪਰ ਗਰ ਪੂਰਨ ਆਛੋ ਵਰਸ਼ 
ਤਹਾਂ ਕਰਿਵਾਇ ॥ ੧੯ ॥ ਬੈਠੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਭਾ ਲਗਾਇਵ ਗਾਵਨ ਲਟ 
ਰਬਾਬੀ ਆਇ.। ਸਗਲ ਮੁਦਿਤਿ ਮਨ ਪੈਨ ਪੈਨ! ਭਨਿ, ਕਰਹਿ ਜੋਗ 
ਬਾਤਨ ਮੁਸਕਾਇ । ਸਭਿਨਿ ਸੁਨਾਇ ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਵਿੰਦ ਸਿਖ ਮਰ੍ਹਾਜ ਕੋ 
ਨਿਕਟਿ ਬੁਲਾਇ।ਕਹਯੋ “ਡੇਂ ਜੁ ਤਰਵਾਰ ਦੁਰਾਈ ਲੇ ਆਵਹੁ ਅਬਿ ਦੇਹੁ 
ਗਡਾਇ ॥੨੦॥ ਨਹੀਂ ਉਚਿਤ ਰਾਖਨ ਕੇ ਜਾਨਹੁ ਸ਼ੱਤਨਿ ਸਾਥ ਗਰਤ 

' ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਤਰਕ ਬਚ ਰਹੇ ਸਨ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। “ਨਾਮ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੈ। ਵਨਗੰ ਵਾਲੀ। “ਦੇਖ ਨਾੰ ਸਕੇ । “ਮੁਰਦਿਆਂ । $ਉੱਚ। ਬੱੜਾ। 



ਸੀ ਘੂਰ ਪੂਤਾਪ ਸੁਰਜ । (੩੨੭੪) ਰਾਸਿ 7। ਅੰਸੂ ਪਬੇ. 

ਦਿਹੁ ਤਾਰ । ਗੁੱਨ ਤਿਨ ਸਮੁਝਨੋ-ਜਿਸਹੁੰ ਕਹਨੋ ਹੁਇ, ਮਤਸਰ ਤੇ 

ਚਾਰੇ" ਸ ਉਚਾਰ-। ਨਹੀ' ਲੋਕ ਤੇ ਗੁਰੁ ਬਚ ਮਾਨ੭ੋ; ਮੁਕਰ ੫ਰਨੋ“ਨ 

ਲਦੀ ਤਰਵਾਰ।ਤਿਸ ਮਨ ਕੀ ਗਤਿ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਜਾਨਿ ਲਈ ਲੋਭ 

ਹਿੜ ਧਾਰਿ ॥ ੨੧॥ ਦਯੋ ਸਰਾਪ ਸਤਿਗਰ ਤਬਿ ਤਿਸ ਕੋ “ਨਹੀਂ ਬਾਕ 

ਮਾਨਜੋ ਲਬ ਧਾਜਿ । ਜਾਖਨ ਕਰੀ, ਸੁ ਤੇਰੀ ਕਲ ਮਨਿੰ ਚਲਤਿ ਰਹੇਗੀ 

ਖਹ” ਤਰਵਾਰਾ। ਆਪਸ ਮਹਿੰ ਰਿਸ ਕਰਹਿ ਪ੍ਹਾਰੈ' ਕਟੈ' ਕ੍ਰਿਪਾਨ 

ਸ਼ੈਗ ਬਹ ਬਾਰ।ਅਬਿ ਲੋ ਸਾ੫ ਬਿਦਤਿ ਹੀ ਤਿਨ ਮੈਂ ਲਰਤਿ ਰਹੈਂ ਹੁਇ 

ਖੜਗ। ਪ੍ਰਹਾਰ ॥ ੨੨ ॥ ਸੈਧੇੜਾ ਲਗ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਹਜ਼ਾਰਹ 

ਦਰਸ਼ਨ ਆਇ।ਪਿਖਿ ਰਣ ਕੋ ਘਮਸਾਨ ਘਨੋਰੋ, ਮਰੇ ਬਹੁਤ ਅਰਿ;ਉਰ 

ਬਿਸਮਾਇੰ । ਬੈਦਨ ਕਰਹਿ ਨਿਹਾਰਹਿੰ ਸਨਮੁਖ; ਭਾਂਤਿ ਭਾਂਤਿ ਕੀ ਭੋਰ 

ਚਢਾਇੰ। ਅਦਕੁਤਿ ਸਹਿਤ ਸਰਬ ਹੀ ਹਰਖ ਸੈਘਰ” ਬਾਤ ਕਗੰਹੇ 

ਸਮੁਦਾਇ ॥੨੩॥ ਮਰ ਭਏ ਉਠਿ ਸ਼ੀ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਆਇ ਸਿਵਰ ਤੋਬੂ 

ਬਡ ਮਾਂਹਿ । ਚਾਰ ਪ੍ਰਸੌਕ ਪੀਠ ਪਰ ਬੈਂਠੇ ਅਪਰ ਗਏ ਸਭਿ ਨਿਜ ਨਿਜ 

ਥਾਂਹਿ। ਖਾਨ ਪਾਨ ਮਨ ਭਾਵਤਿ ਕਰਿ ਕਰਿ ਸੁਪਤ ਜਥਾ ਮਨ ਚਿੰਤ 

ਮਿਟਾਹਿਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਸੁ ਵਤੇ[ਬਡ ਦੇਸ਼ ਬਿਦੇਸ਼ਨ ਮਹਿਂ ਬਿਦਤਾਹਿਂ 

॥ ੨੪ ॥ ਜਾਮ ਜਾਮਨੀ ਜਾਗੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੌਚ ਸ਼ਨਾਨ ਧਯਾਨ ਕੋ 

“ਚੁਗਲੀ । “ਤ੍ਰਿੱਖੀ । ਜੋਗ ਦੀ । “ਇਹ ਪੂਸੈਗ ਵਿਦਿਤ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੈਗ ਦਾ 

ਕਾਰਣ ਕਿਨੇ ਪੁਕਾਰ ਦਾ ਕੌਈ ਲੋਭ ਨਹੀਂ ਸੀ; ਗਰਬੀ; ਹੈਕਾਰੀ ਪਠਾਣਾਂ, ਮੁਗ਼ਲਾਂ 

(ਮਲੇਛਾਂ=ਬਿਦੇਸ਼ੀਆਂ) ਦਾ ਕੇ ਦੇ ਪੂਜਾ ਤੇ ਪੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੀਵੀਂ ਜ਼ਾਂਤ ਹਾਂ; ਇਹ 

ਸੁਤੇ ਹੀ ਉੱਦੇ ਤੇ ਬਲੀ ਹਨ, ਇਹ ਮੋਹਨ ਮੰੰਦਰਾ ਦਿਲਨੌ ਤੋਂ ਤੋੜਨੀ ਸੀ । ਇਹ ਅਸਲ 

ਸਿਖਾਉਣਾਂ ਸੀ ਗਿ ਤੁਸੀ ਬੀ ਸੂਰਮੇ ਹੋ; ਸੁਤੌਤਰ ਹੈ ਸਕਦੇ ਹੋ; ਜੇ ਜਥੇਬੈਦ ਹੋਵੋ ਨਿਰਲੋ ਹੇਵੇ 

੩ ਜੇਵ। ਹਿਤ ਮਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲਵੋ ਤਾਂ । ਭੋਗ ਦੇ ਨੇਮਾਂ ਵਿਚ ਵੈਰੀ ਦੇ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਬਸਤਰ ਗਹਿਣੇ 

ਗਟੇ ਲੈਂਣੇ ਵਿਹੜ ਹਨ, ਪਰ ਲੋਭ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਚਾ ਹੱਖਣ ਲਈ ਸਤਿਗਰ ਨੇ ਵੇਰੀ ਦਾ 

ਛ ਬੀ ਅੰਗੀਕਾਰ ਨਹੀਂ` ਕੀਤਾ ਤੇ ਨ। ਕਰਨ ਦਿਤਾ । ਜਦ ਤਕ ਹੋਰ ਖੋਜ ਨਾਲ ਕ੍ਛ ਥਹ 

ਨਾ ਪਵੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਮਾਨ ਤੋਂ ਇਹੇ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੈਗ ਬੀ ਅਸੂਲ ਪੂਸਤੀ ਦਾ ਸੀ 

ਕਿ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਜਬਰੀ ਤੇ ਮੰਨਿਜਾਯ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬੱਲਾਂ ਨਹੀਂ; ਮੂੰਹ ਤੋੜਵਾਂ ਜਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ । 

ਜਿਮੀਂ ਵਿਚ ਦਸ਼ਮਨ ਨੂੰ ਦੱਬਣਾ ਤੇ ਸੜਨਾ ਨਾ; ਉਨ ਦੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਇਆਲ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ 

? । ਬੜਾ ਬਣਾੜੇ ਓਪਰ ਸ਼ੈਠਆ ਬੀ ਓਸ ਮਹਨ ਜਾਦੁ ਦੇ ਤੇੜਨ ਲਈ ਹੈਸੀ ਜੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ 

ਹਿੰਦੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਜੇਠ ਗਿਆਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੀਵੇਂ ਹਾਂ ਤੇ ਮੁਗ਼ਲ ਪਠਾਣ ਉੱ ਚੇ ਹਨ। 

ਇਹ ਏੇਲਾ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦ। ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਲ
ੋੜੇ ਹਲ । 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤ੫ ਸੂਰਜ । (੩੨੭੫) ਰਾਸਿ ੭। ਅੰਮੂ ਪੜ, 
ਠਾਨਿ । ਆਸਾਵਾਰ ਰਬਾਬੀ ਗਾਵਤਿ; ਭਜਨ ਹੌਤ ਦਲ ਬਿਖੈ ਮਹਾਂਨ। 
ਗੁਰ ਬਾਨੀ ਕੌ ਪਠਤਿ ਸੁਨਤਿ ਕੋ, ਹੋਵਤਿ ਬਰਖ' ਸੁਧਾ ਸਮਾਨ । ਨਿਰ- 
ਮਲ ਉਰ ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਸਿਖ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੋ ਪ੍ਰਮ ਸੁ ਜਾਨ॥੨੫॥ਭਈ 
ਪਾਤਿ ਪੁਠ ਸਭਾ ਲਗਾਇਵ ਜੋਧ ਸਲੇਮਸ਼ਾਹਿ ਚਲਿ ਆਇ । ਬਿਧੀਚੇਦ 
ਦਿਜ ਜਾਤੀ ਮਲਕ ਸ ਬੈਠਤਿ ਭਏ ਸੁਭਟ ਸਮੁਦਾਇ। ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਕੌ 
ਕਰਿ ਕਰਿ ਬੈਦਨ ਹੇਰਿ ਹੇਰਿ ਸਗਹੇ ਹਰਖਾਇ।ਮੁਦਤਿ ਸੁ ਦੂਤ ਹਸਨਖਾਂ 
ਆਇਵ ਜੁਗ ਕਰ ਜੋਰਤਿ ਸੀਸ ਨਿਵਾਇ ॥ ੨੬॥ “ਕਰਾਮਾਤ ਕਾਮਲ; 
ਬਡ ਆਰਿਵ', ਸਮਸਰ ਨਹੀਂ ਜਗਤ ਮੈਂ ਕੋਇ । ਤੁਮ ਹੀ ਜੀਯ 
ਜੰਤ ਕੇ ਦਾੜੋ, ਜਿਮ ਚਿੜ ਚਹਹੁ ਬਨਤਿ ਹੈ ਸੋਇ । ਮੋਕਹੁ ਹੁਕਮ ਅਹੈ 
ਕਿਸ ਬਿਧਿ ਕੋ, ਕਰਹੁ ਕ੍ਰਿਪਾ ਜਿਮ ਸਿਦਕੀ ਹੋਇ” । ਮਰੇ ਤੁਰਕ ਸਭਿ, 
ਵਤੇ ਲਈ ਤੁਮ; ਬਿਦਤਿ ਜਗਤ ਮਹਿ ਜਸ ਕੌ ਜੋਇ॥੨੭॥ਮੁਸਕਾਵਤਿ 
ਗੁਰੁ ਬਾਕ ਬਖਾਨੇ “ਸੂਬਾ ਕਾਬਲ ਕੇ ਬਨ ਜਾਇ। ਮਨਸਬ ਲਲਾਬੇਗ 
ਕੋਲੋ ਹੈਂ ਗੁਰ ਕੀ ਸ਼ਰਨ ਪਰਯੋ ਢਲ ਪਾਇ । ਜੋਤਿਕ ਬਚੇ ਤੁਰਕ 
ਲਿਹੁ ਸੈਗੇ ਸ਼ਾਹੁਜਹਾਂ ਕੋ ਸੁਧਿ ਦਿਹੁ ਧਾਇ। ਤਿਨ ਕੇ ਤੁਰੰਗ ਜੁ ਦਲ 
ਮਹਿ ਆਏ ਸੋ ਤੁਝ ਕੌ ਦੈ ਹੈਂ ਵਿਰਵਏ”#॥ ੨੮॥-ਸਹਿਤ ਸੈਨ ਸੁਤ 
ਬੈਧ੫ ਜੇਤਿਕ ਲਲਾਬੇਗ ਹਤਿ ਭਾ-ਕਹਿ ਜਾਇ? । ਸੁਨਿ ਗੁਰ ਹੁਕਮ 
ਸਿਦਕ ਕੋ ਧਰਿ ਉਰ ਭਯੋ ਤਯਾਂਰ ਨਿਸ਼ਚਾ ਬਚ ਪਾਇ'।ਸੈਗ ਤੁਰਕ ਸਹਿ 
ਡੁਰੰਗ ਏਕ ਸੌ ਚਲਨ ਸਮੈ ਗੁਰ ਕੇ ਪਰਿ ਪਾਇ । ਕ੍ਰਪਾ ਕਰੀਂ ਤਬਿ ਸ੍ਰੀ 
ਹਰਿਗੋਵਿੰਦ ਬਹੁ ਮੋਲਾ ਦੇ ਕਰਿ ਸਿਰੁਪਾਇ ॥ ੨੯॥ ਕਰੋ ਬਿਸਰਜਨ, 
ਗਮਨਜੋ ਤੂਰਨ,ਨਿਸਬਾਸੁਰ ਮਹਿ ਚਲਿਬੋ ਕੀਨ ।ਦੋਨਿ ਹੇਤੁ ਸੁਧ ਸ਼ੀਘੁ 
ਕਰੋਤਾ, ਸਿਮਰਤਿ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਮ ਪ੍ਰਬੀਨ । ਲਵਪੁਰਿ ਪਥੁੰਚਜੋ ਮਹਾਂ 
ਬਕਤਿ ਹੁਇ, ਕਿਤਿਕ ਬਹਾਲ" ਸੈਗ ਮਹਿੱਲੀਨਿ।ਨਿਸ਼ ਪ੍ਰਭੁ ਘਾਇਲ 
ਬਿਨ ਉਤਸਾਹਾ ਫਟੇ ਬਸਤੁ ਅਰੁ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਥਿਹੀਨ£ ॥ ੩੦ ॥ 
ਇਤਿ ਸ੍ਰੀ ਰੁੜ ਪਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਰਿਬੇ ਸਪਤਮ ਰਾਸੇ % ਸਤਿਗੁਰ ਬਿਜੇ ਪਾਇ ਪਸੇਗ ਬੋਰਨਨੇ ਚਤੁਰ ਪੌਚਾਸਗੇ ਅੰਲੂ ॥ ੫੪ ॥£ 

੧ਕਰਮਾਤ ਵਿਚ ਪੂਰਨ ਤੇ ਮਹਾਨ ਗਿਆਨੀ ਹੋ ਅਪ । “ਸਿਦਕ ਵਾਲ ਦੇਵਾਂ । “ਮੁੜਵਾਂ 
ਦੇਂਦੇ ਹਾਂ । “ਬਚਨਾਂ ਵਿਚ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰਕੇ । “ਭਾਵ ਦੁਖੀ (ਆਦਮ)) । #ਜੇ ਪ੍ਰ ਤੂ (=ਮੈਨਾਪਤਿ) 
ਬਿਹੀਨ, ਜ਼ਖਮ; ਬਿਨ ਉਤਸਾਹੇ; ਕਪੜੇ ਫਟੇ ਹੋਏ ਅੇ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਹੀਨ ਸਨ । 

#ਘੇੜੇ ਦੁਸ਼ਮਨ ਦੇ ਵਾਪਸ ਦੇਣੇ ਫਿਰ ਉਹੇ ਨਿਰਲੋਭਤਾ ਤੇ ਕਮਾਲ ਦ ਬੀਰਤਾ ਹੈ ॥ 
1ਪਾ੪-ਨਿਜ ਪੂਦੂ । ਨਿਜ ਪਰ । 



ਸੁੰ ਰੁਰੁਗਧ ਸੁਰਜ॥ ___(੩੨੭੬) ___ ਰਸਿ? ਸੰਮ੫੫. 
0੫. [ਹਸਨ ਖਾ ਕਾਬ% ਦਾ ਸਜਾ ਬਣਿਅ]। 

ਹਰਾ॥ ਅਪਨੌ ਆਪ ਦਿਖਾਇ ਕਰਿ ਜ ਪਹੁਚਰਿ ਢਿਗ ਸ਼ਾਹ” । ਕਰਯੋ 

ਜਨਾਵਨਿ ਕਿਤਿਕ ਕ-ਹਤੋ ਸੁ ਲਸ਼ਕਰ ਮਾਂਹੁ'-॥ ₹॥ ਸੈਯਾ ਛੈਦ।ਸ਼ਾਂਟੁ 

ਜਹਾਂ ਨਿਜ ਹਯਨਿ ਡੈਡੀਂਕਤਿ ਪਹੁੰਚਾੰਹ ਲਲਾਬੇਗ ਗੁਰੁ ਪਾਸ । ਕਰਹਿ 

ਜੋਗ ਗੁਰ ਕੋ ਗਹਿ ਆਨਰਿ ਕਿਥੋਂ ਲਰਤਿ ਹੀ ਹੋਇ ਬਿਨਾਸਿ। ਲਸ਼ਕਰ 

ਘਨੋ ਸੈਗ ਤਿਸ ਗਸਨਨੋ ਕੋ ਲਰ ਧਰਹਿ ਬਿਜੈ ਕੀ ਆਸ"। ਅਸੁਦਿਲ- 

ਖਾਗ ਅਪਰ ਗੁਲਬਾਗਹਿ ਲਯਵਹਿ ਰੋ ਬੜ ਓਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਾੱ ॥ ੨॥ ਜ/ਥ 

ਕੋ ਗਏ ਨਹੀਂ ਸੁਧ ਆਈ ਰਣ ਹਯਹੁ ਕੈ ਨਹੀਂ ਮਹਾਨ '-“ਨਸ ਬਾਸੁਰ 

ਤੁਰਨ ਹੀ ਗਮਨੇ, ਨਹਿ ਬਿਸਰਾਮ ਕੀਨਿ ਕਿਸ ਥਾਨ-1ਏਕ ਬਾਰ ਇਹ 

ਅਰਜ਼ੀ ਭੇਜੀ, ਗੁਰ ਹਵਾਲ ਨਹਿ ਲਖਜੋ ਨ ਜਾਨ । ਕਹਾਂ ਭ% ਕੇ 

ਮਿਲਜੋ ਇਨਹੁੰ ਸੈਂ ਦੇ ਕਰਿ ਸੁੰਦਰ ਚਪਲ ਕਕਾਨ? ॥ ੩ ॥ ਸਭਾ ਬਿਖੈ 

ਉਮਰਾਵਨਿ ਕੋ ਢਿਗ ਸ਼'ਹੁਜਹਾਂ ਇਮ ਕੀਨਿ ਬਖਾਨ।ਸੁਨਤਿ ਸਲਾਬਤੁ- 

ਖਾਨ ਭਨਜੋ ਤਬਿ,ਤਹਿ ਤੇ ਆਵ ਇਕਅਫ਼ਗ਼ਾਨ'।ਨਿਕਟ ਆਪ ਕੇ 

ਅਬਿ ਮੈਂ ਆਵਤਿਹਕਰਜੋ ਬਿਲਕਨ;ਬੂੜਨ ਠਾਨਿ4ਕਹਜੋਤਾਂਹ-ਜੈਗਲ 

ਕੋ ਦਿਸ਼ਿ ਤੇ ਲਲਾਬੇਗ ਸੰਗੀ ਮੁੜ ਜਾਨਿ-॥ ੪॥ ਇਤਨੀ ਸੁਨਭਿ 

ਚਲਜੋ ਮੈਂ ਆਇਵ ਅਪਰ ਪ੍ਰਸੇਗ ਕਹਯੋ ਨਹ ਕੋਇ”। ਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂ ਸੁਨਿ 

ਚਹਤਿ ਭਯੋ ਤਬਿ “ਆਨਹੁੰ ਸ਼ੀਘ ਦੇਹਿ ਸਧ ਸੋਇ। ਪੌਰ ਬਿਖੈ ਰੋਕਹਿ 

ਨਹਿ ਕੋਊ ਸਕਲ ਬਿਤੌਤ ਕਹੈ ਜਿਮ ਹੋ£। ਸੁਨਤ ਅਰਜ਼ਬੇਗੀ'ਤਬਿ 

ਤੁਰਨ ਨਿਕਸਜੋ ਵਹਿਰ ਪਠਯੋ ਨਰ ਜੋਇ ॥ ੫ ॥ “ਲਲਾਬੇਗ ਡੋਦੇ ਬਲ 

ਗਮਨਹੁ ਤਹਿੰ ਨਵੀਨ ਆਏ ਅਸਵਾਰ । ਤਿਨ ਮਹੈ ਮੁਖਿ ਤਿਹ ਤੁਰਤ 

ਹਕਾਰਹੁ ਹਜ਼ਰਤ ਅਧਿਕ ਸ਼ੀਘ੍ਰਤਾਂ ਧਾਰਿ।ਸੁਨ ਤਿ ਧਾਇ ਗਮਨਯੋ ਹਯ 

ਚਰਿ ਕੈ ਖੋਜਿ ਗਯੋ ਤਿਸ ਬਲ ਬਿਨਬਾਰ'।ਉਤਰਜੋ ਹੁਤੋ ਹਸਨ ਖਾਂ ਅਸੁ 

੧(ਹਸਨ ਘੰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਰਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ) ਅਪਣਾ ਆਪ ਵਿਖਾਇਆ ਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੌਲ 
ਪਹੁੰਚਦੇ ਸਨ । “ਤੇ (ਉਸਨੇ) ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਸਿਆਂ ਵੀ ਕਿ ( ਉਹ ਲਲਾ ਏਗ ਦੇ) 

ਲਸ਼ਕਰ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ (੩ ਓਥੋਂ ਆਇਆ ਹੈ) । ”(ਉਸ) ਲਸ਼ਕਰ ਨਾਲ ਲੜਕੇ ਕੋਣ 

ਵਿਜੈ ਦੀ ਆਸ ਹੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ । “ਭਾਵ ਇਕ ਵੇਰ ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਲਲ! ਏਰ। ਨੌ ਘੱਲ) ਸੀ 

ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਦਿਨ ਤਰੇ ਹੀ ਗਏ ਹੰਂ ਤੇ ਟਿਕੇ ਨਹੀਂ । “ਪਠਾਣ । “ਮੈਂ (ਉਸਤੋਂ) ਪੁੱਛਿਆ । 

ਅਰਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਅਰਟਲੀ । ' ਛਤੀ । #0੪-ਨਿਸ ਦਿਨ ਮਨ ਮਹਿ ਗਟੀ 

ਬਿਬਰਤਿ ਕਬਿ ਆਂਕਹਿ ਸੁਧ ਹਮਹੇ ਪਾਮ । 1ਪਾ:-ਅਤਿ । 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੩੨੭੭) ਗਾਸਿ ੭ । ਅੰ॥ ੫੫. 

ਤੇ ਤਬਿਹੁੰ ਪਰਚਯੇ ਕਰਯੋ ਉਜ਼ਾਰ॥ ੬॥ “ਹਜ਼ਰਤ ਤੋਹਿ ਹਕਾਰਤਿ 

ਅਬਿ ਹੀ ਫਲਹੁ ਸ਼ੀਘ ਨਹਿ ਬਿਲਮ ਲਗਾਇ” । ਸਨਡਿ ਪੰਹਰ ਪੋਸ਼ਿਸ਼ 

ਬਹੁ ਮੇਲੀ ਗਮਨਯੋ ਸੋਗ ਪੌਰ ੫੦ ਆਏ । ਖਠੋ ਸਲਾਬਤਖਾਨ ਅਗਾਂਰੀ 
ਲੇਕਰਿ ਸਾਬ ਗਯੋ ਅਗ ਵਮਏ । ਤਜਸਣੀਮਾਤ ਕਰ!੩ ਬਢੇ ਬਾਰ! ਸ਼ਾਰੁ 

ਜਹਾਂ ਢਿਗ ਪਹੁੰਚਜੋ ਜਾਇ ॥੭॥ ਗੁਰ ਸਿਖ ਨਿਕਟਿ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਤਬਿ 
ਬਹ ਬੁਧਿਵੋਤਿ ਨੀਤ ਕੇ ਗਕਾਨ । ਗਰ ਪਗ ਪੰਕਜ ਨਿਸ਼ਚਾ ਜਸ ਕੈ 

ਰਿਦੈ ਕਮਾਵੜਿ [ਸਦਕ ਮਹਾਨ।ਬਡਿ ਉਮਰਵ ਕਹਮੰ 'ਜਸ ਮ'ਨਹਿਂ ਦੇ 

ਹਜ਼ਰਤ ਕੌ ਸੀਖ ਸੁਜਾਨ । ਹਲਤ ਪਲਤ ਮਹਿੰ ਜਸੁ ਅਰੁ ਸੁਖ ਹੁਇ 
ਕਹੇ ਬਾਤ ਸ਼ੁਭ ਲੇਂ ਸਭਿ ਮਾਨ ॥ ੮॥ ਹਸਨ ਖਾਨ ਕੀ ਦਿਸ਼ਿ ਕੇ ਪਿਖਿ 

ਕਰਿ ਸ਼ਾਹੁ ਜਹਾਂ ਤਬਿ ਬੂਝ਼ਨ ਕੀਨਿ। “ਕਹੁ ਕਿਮ ਭੁਈ ਗੁਰੂ ਸੈਗ ਮਿਲਿ 

ਕਰਿ ਦੌਨ ਤੁਰੈਗਮ ਭੀ ਤੁਮ ਲੀਨ ਊ । ਮੇਲ ਕਰੜੋ ਕੈ _ਲਚਜੋ ਸਾਮੁਹੇ 
ਕਿਸ ਥਲ ਮਿਲੋ, ਗੁਰੁ ਕਿਤ ਚੀਨ ?ਊ। ਸਕਲ ਪ੍ਰਸੈਗ ਛੋਰ ਤੇ" ਭਾਖਹੁ 
ਲਲਾਬੇਗ ਜਿਮ ਕਰਜੋ ਪ੍ਰਬੀਨ! ॥੯॥ ਸੁਨਤਿ ਹਸਨ ਖਾਂ ਕਰ ਜੁਗ ਜੌਤੇ 

ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ ! ਤਮ ਦਏ ਏ ਚਢਾਇ। ਪਹੁੰਚਨ ਬੁਰਤ ਝਰ)ਦ ਕਰੀ ਬਹਾ 

ਲਲਾਬੇਗ। ਸੋ ਲਖੀ ਰਜ਼ਾਇ।ਕਰਜੋ ਕਰਚ ਤੁਰਨ ਹੀ ਗਮਨਯੋਨਹਿਂ ਬਿਸ- 

ਰਾਂਮ ਕੀਨਿ ਕਿਸ ਥਾਇਛੁਧੜਿ ਥਕਤਿ ਲਸ਼ਕਰ ਬਡ ਹੋਵ ਥਿਰਯੋ ਨ 

ਤਉ ਗਯੋ ਬਹੁਪਾਇ।੧੦॥ਸੁਭਟ ਸਕਲ ਹੀ ਰਹੇ ਪੁਕਾਰਤਿ-ਆਗੇ ਕਾਜ 

ਲਰਨ ਕੋ ਜੇਗਨਹਿੰ ਲਸ਼ਕਰ ਤੇ ਹੁਇ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ- ਮੈਂ ਭੀ ਕਹਜੋਂ ਬਹੁਤ 

ਤਿਨ ਸੈ ਸੰਗ । ਨਹਿੰ ਮਾਨੀ ਕਹ-ਸ਼ਾਹੁ ਹੁਕਮ ਇਮ; ਤੁਰਨ ਜਾਹੁ ਸੁ 
ਲੋਹ ਤੁਰੇਗ-1ਅਰਧ ਰਾਤਿ ਮਹਿ ਪਹੁੱਚੇ  ਚਲਿ ਕਰਿ ਸੁਧ ਲੇ ਗੁਰ ਕੀ ਭਏ 

ਨਿਸ਼ਗ॥੧੧॥ਦੀਹ ਦਮਾਮਨਿ ਦੂਹਰੀ ਚੌਬਨਿ ਦਿਏ ਬਜਾਇ ਗੁਰੁ ਦਲ 
ਆਇ। ਛੂਟਤਿ ਤੀਰ ਤੁਪਕ ਅਰੁ ਤੌਮਰ ਮਾਰਿ ਮਾਰਿ ਕਰ ਰੌਰ ਮਚਾਇ। 

ਤਿਸ ਛਿਨ ਭਯੋ ਸੀਤ ਅਤਿ ਐਸੇ ਨਹਿ ਆਗੇ ਹਮ ਦਿਖਯੋ ਕਦਾਇ। 

ਬੁਲਹਿੰ ਨ ਹਾਬਨਉ ਸਰਤਿਅੰਗ ਜਿ ਸੁਭਟਨਿਤੇਹੱਥਯਾਰਗਰਾਇ॥੧੨॥ 

ਹਤਨ ਹਰੀਢ” ਰਹਜੋ ਇਹ ਕਿਤ ਹੂੰਨਹੀਂ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਕਰ ਖਕਰਜੋ ਜਾਇ। 
ਜਨੁ ਰਸਰਿਨ ਸ” ਜੂਰ ਦਿਯੇ ਭਟ; ਭੇ ਬਯਾਕੁਲਹਨ/ਹੈਂ ਬਨਯੋ ਉਪਾਇ। 

ਕਖੋਲ੍ਹਕੇ । (ਅ) ਮੁੱਢ ਤੋਂ । “ਉਹ ਹੁਕਮ (ਆਪਦਾ) ਮੰਨਿਆ । “ਮਾਰਨਾ ਵੈਰੀ ਨੂੰ , “ਮਾਨੋੱ 
ਹੇਮਿਆੰ ਨਾਲ । #ਪਾ,=ਤੂਮ | 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਰਾਪ ਸੂਰਜ । (੩੨੭੮) ____ ਰਾਸਿ ੭। ਅੰਝੂ੫੫. 
ਗੁਰ ਭਟ ਹਤੇ ਅਗਨਿ ਸੋਂ ਤਾਪਤਿ ਏਕਹਿ ਬਾਰ ਪਰੈ ਅਰਰਾਇ'। ਮਾਰ 
ਮਾਰਿ ਬਹੁ ਚਮੂੰ ਖਪਾਈ, (ਗਰੇ ਤੁਰੈਗਮ, ਭਟ ਸਮੁਦਾਇ ॥੧੩॥ ਅਪਰ 
ਏਕ ਬਡ ਅਚਰਜ ਹੋਵ ਗੁਰ ਕੇ ਸੁਭਟਨਿ ਕਰੇ ਪ੍ਰਹਾਰ'।ਬਹੁਰ ਨਿਕਸਿ 
ਨਯਾਰੇ ਇਕਦਿਸ਼ਿ ਭੇ੯,ਢਿਗ ਹੁਇਹਇ ਕਰਿ ਗੋਰਿਨਿ ਮਾਗਲਖਿਅਰਿ 
ਕੋਆਪਸ ਮੈ ਕਟਿਗੇ,ਬਚਿਬੇ ਹੇਤੁ ਨ ਕੀਨਿਸੇਭਾਰਭੌਰ ਹੋਤਿ ਲੌ ਤੀਨ 
ਭਾਗ ਦਲ ਬਿਨ ਮਾਰੇ ਹੀ ਭਏ ਸੈਘਾਰ ॥ ੧੪॥ ਚਰੇ ਦਿਵਸ ਉਮਰਾਂਵ 
ਜਿ ਪੰਚਹੁੰ ਹੇਰਿ ਜੋਗ ਕੋ ਭਏ ਹਿਰਾਨ।ਸਭਿ ਦਲ ਲੇ ਕਰਿ ਗੁਰ ਕੇ ਸਨ- 
ਮੁਖ ਲਰਨ ਹੇਤੁ ਬਜਵਾਇ ਨਿਸ਼ਾਨ । ਉਮਡਜਯੋ ਹੱਥਯਾਰਨ ਕੋ ਪਕਰੇ, 
ਉਤ ਤੇ ਭਏ ਗੁਰੂ ਸਵਧਾਨ । ਭੀਖਨ ਭਾ ਘਮਸਾਨ ਘਨੇਰੋ ਘਾਲਿਘਾਲਿ 
ਘਾਵਨ ਕਰਿ ਹਾਨ ॥੧੫॥ ਖੜਗ ਪ੍ਰਹਾਰਿ ਗੁਰ ਨੇ ਮਾਰਯੋ ਬਲੀ ਕਾਬਲੀ 
ਬੇਗ ਮਹਾਨ।ਤਨਕ ਜ਼ਖਮ ਗੁਰ ਕੇ ਤਨ ਲਾਗਜੋ ਨਹਿੰ ਮਾਨਜੋ ਤਿਮ ਹੀ 
ਸਵਧਾਨ।ਲਲਾਬੇਗ ਸੋਂ ਜੈਗਪਰਯੋ ਪੁਨ ਅਸੁਗੁਲਬਾਗ ਚਪਲਬਲਵਾਨ। 
ਗੁਰੂ ਤਰੇ ਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਭਯੋ ਤਬਿ ਲਗੇ ਸ਼ਸਤੁ ਬਹੁ ਤਜਾਗੇ ਪ੍ਰਾਨ॥ ੧੬॥ 
ਰਿਸ ਕਰਿ ਗੁਰ ਤਬਿ ਲਲਾਬੇਗ ਕੌ ਕਰਯੋ ਮੈਘਾਰਨ ਗਹਿ ਤਰਵਾਰ। 
ਚਭਰ ਸਹੱਸ੍ ਗੁਰੂ ਦਲਮਹਿ ਤੇ ਦ੍ਰਾਦਸ਼ ਸੈ ਸਭਿ ਭਏ ਸੈਘਾਰਇਮਬਿਨ 
ਨੀਤਿ ਆਪ ਕੌ ਲਸ਼ਕਰ ਮਰਯੋ ਸਰਬ ਹੀ ਲੇ ਕਰਿ ਹਾਰ । ਸੁਪਤਿ ਪਰੇ 
ਰਣ ਖੇਤ ਬਿਖੈ ਸਭਿ, ਬਚੇ ਸੈਗ ਮਮ ਸੌ ਅਸਵਾਰ” ॥ ੧੭॥ ਸ਼ਾਹੁ ਜਹਾਂ 
ਸੁਨਿ ਬਿਸਮੈਂ ਹੋ ਕਰਿ ਰਿਦੈ ਥਿਖਾਦ ਅਧਿਕ ਉਪਜਾਇ।“ਕਹਾਂ ਕਹਿਰ 

`ਗੁਜ਼ਰਯੋ ਤਿਨ ਸਿਰ ਪਰ ਝਡੇ ਕਹਾਵਤਿ ਹੁਤੇ ਦੁਨਾਇ। ਰਾਜਨੀਤ ਮਹਿੰ 
ਚਤੁਰ ਬਖਾਨਤਿ ਜਾਨਤਿ ਸਕਲ ਜੈਗ ਕੇ ਦਾਇ। ਕੁਛ ਨਹਿਂ ਸਰਜੋ, ਨ 
ਕਰਯੋ ਓਜ ਕੌ; ਮਰਯੋ ਤੁਰਤ ਹੀ ਅਰਿ ਅਗੁਵਾਇ” ॥ ੧੮ ॥ ਕਹਤਿ 
ਹਸਨਖਾਂਅਬਿ ਕੇ ਰਣਮਹਿੰ,ਹਠਕਰਿ ਮਰਜੋ ਕਰਤਿ ਹੈਕਾਗਰਾਜਨੀਤਿ 
ਅਰੁ ਦਾਵ ਜੋਗ ਕੇ; ਲਸ਼ਕਰ ਸਭਿ ਕੀਂ ਕਰਨ ਸੈਭਾਰ । ਇੱਤਯਾਦਿਕ 
ਸਤਿ ਸੁਰਤ ਵਿਸਾਰੀ ਮੁੜ ਆਦਿਕ ਬਹੁ ਰਹੇ ਪੁਕਾਰ । ਨਹਿ ਜਾਨੀ 
ਨਹਿੰ ਮਾਨੀ ਕਿਸ ਕੀ, ਕਰਿ” ਹਾਨੀ ਹਾਨੀ ਮੂਰਖਤਾ ਧਾਰਿ ॥੧੯॥ਮੇਰੋ ਅਧਿਕ 
ਅਨਾਦਰ ਕੀਨਾ; ਪੁਨ ਕਾਂਹਬੋ ਸਭਿ ਨੈ ਤਜਿ ਦੀਨ“ । ਦੇਖਤਿ ਹਮਰੇ 

੧ਬੋਲ ਕੋ । “ਭਾਵ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ । (ਅਸੀਂ ਇਹ) ਸਮਝਕੇ ਕਿ ਵੇਰੀ (ਲਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਰਾ) । 
<ਲੀਤੀ । “ਭਾਵ ਮੈ' ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦੇਣੀ ਛੱਭ ਦਿੱਤੀ। _”੫੪=ਤੇ । 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪੁਤਾਪ ਗਰਜ । ( ੩੨੭੯) ਤਾਸਿ 7। ਅੰਮੂ ੫੫. 

ਸਗਲ ਸੈਘਾਹੇ ਮਨ ਕਿਸੁ ਨੋ ਬੈਧਨ ਕੀਨ ।।ਨਸ ਮਹਿ ਸੀਤ ਸਮੂਹ 
ਲਗੇ ਤੇ ਪਿੰਗਲ ਕਵਨ ਕੇ ਸਮ'ਚੀਨਦਿਨ ਮਹਿ ਕਰਿ ਪਰਸ਼ਾਰਥ ਮਾਰੇ 
ਇਮ ਗੁਰ ਫਤੇ ਸੁਗਮ ਹੀ ਲੀਨ ॥੨੦॥ਸਨਤਿ ਵਜ਼ੀਜਨਖਾਨ ਗਰ ਸਿਖ 
ਕਹਿ ਕਈ ਬਾਰ ਪਤਿਆਰੋ” ਲੀਨਿ । ਕਰਾਮਾਤ ਕਾਮਲ ਬਡ ਗੁਰ ਘਰ 
ਸ਼ਰੀਨਾਨਕ ਜੀ ਪਰਮ ਪਬੀਨ।ਪੀਰਨਪੀਰ ਭਏ ਜਗ ਜ਼ਾਹਰ ਅਤੇ ਸੁ ਹਾਰੇ 
ਸਭਿ ਨੇ ਚੀਨ । ਅਬਿ ਬਿਚਾਰ ਕਰਿ ਹੇਰਹੁ ਚਿੜ ਮਹਿੰ, ਨਹਿੰ ਮਤਿ ਮੈਂ 
ਆਵਹਿ ਕਯਾ ਕੀਨਿ । ੨੧॥ ਬਡੋ ਆਪ ਕੋ ਹਜ਼ਰਤ ਬਾਬਰ ਸ਼ੀ ਨਾਨਕ 
ਤੇ ਬਰ ਕੋ ਪਾਇ । ਰਾਜ ਲਿਯੋ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਆਦਿਕ ਸਭਿ ਖਾਨਨਿ ਤੇ ਦੇਸ਼ 
ਛੁਟਾਇ । ਅਵਚਲ ਤਖਤ ਬਚਨ ਤੇ ਕੀਨ ਸਿ ਬਿਦਤਿ ਜਗਤ ਮਹਿ 
ਜਾਨੀ ਜਾਇ । ਮਿਲਯੋ ਏਮਨਾਵਾਦ ਗੁਰੂ ਸੋਗ ਕਰਿ ਬੈਦਨ ਬਰ ਲੀਨਿ 
ਰਿਝਾਇ ॥ ੨੨ ॥ ਭਯੋ ਹੁਮਾਊ' ਸ਼ਾਹੁ ਬਹੁਰ ਜਥਿ ਸ਼ਰੀ ਅੰਗਦ ਤੇ ਬਰ ਕੋ 
ਲੀਨਿ । ਦਿੱਲੀ ਆਦਿਕ ਰਾਜ ਕਰਜੋ ਸਭਿ ਲਯੋ ਸਲੇਮਸ਼ਾਹ”ਜੋ ਛੀਨਿ । 
ਸੁਮਤਿਵੈਤਿ ਬਡ ਅਕਬਰ ਹੋਯਸਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਅਮਰ ਤਿਸੇ ਬਰ ਦੀਨਿ । 
ਗਵਢ ਚਿਤੌੜ ਕੋ ਤੋੜਯੋ ਬਲ ਤੇ ਬ੍ਰਿੰਦ ਗ੍ਰਾਮ ਕੋ ਅਰਪਨਿ ਕੀਨਿ ॥ ੨੩॥ 
ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਅਰੁ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਗੋਵਿੰਦ ਜਹਾਂਗੀਰ ਹਜ਼ਰਤ ਇਮ ਸੈਗ । 
ਜੋਰਤਿ ਹਾਥ;ਕਰਤਿ ਬਹੁ ਆਦਰ; ਸਭਿ ਤੇ ਜਾਨਤਿ ਰਹਜੋ ਉਤੋਰ॥ਰੱਛਾ 
ਕਰੀ ਤ੍ਰਾਸ ਨਿਸ ਪਾਵਤਿ ਪਿਖਿ ਅਜ਼ਮਤ ਨਮੀ ਸਰਬੈਗ । ਤਿਨ ਸੋਂ ਤੁਮ 
ਬਹੁ ਕੀਨੇ ਬਿਰੋਧਾ ਪੁਰਬ ਲੀਨੋ ਛੀਨਿ ਤੁਹੈਗ ॥ ੨੪ ॥ ਨਹਿ ਅਰੂਢਿਬੋ 
ਤੁਮਕੋ ਪਾਇਸਿ; ਰੁਜੀ ਜਾਨਿ ਕਾਜ਼ੀ ਕੌ ਦੀਨਿ । ਕਰਿ ਮਿਸ ਮੋਲ” ਗੁਰੂ 
ਪੁਨ ਲੀਨਸਿ ਭਯੋ ਅਰਜਿ ਸਭਿ ਲਖਹੁ ਪ੍ਰਬੀਨ।ਬਾਜ਼ ਹੇ ਹੇਤ ਰਣ ਘਾਲ 
ਘਨੋਰੋ ਮੁਗ਼ਲਸਖਾਨ ਪ੍ਰਾਨ ਤੇ ਹੀਨਿ । ਬਹੁਰ ਜਲੱਧਰ ਕੋ ਬਡ ਸੂਬਾ 
ਅਬਦੁਲਖਾਂਨ ਲਰਜੋ ਮ੍ਰਿਤ ਕੀਨਿ ॥ ੨੫॥ ਅਬਿ ਤੁਹੈਗ। ਕੀ ਕਹਾਂ ਬਾਤ 
ਥੀ ਲਸ਼ਕਰ ਰਾਵਰ ਦਿਯੋ ਪਠਾਇ । ਸੀਤ ਉਪਾਇ ਸਕਲ ਹੀ ਮਾਰੇ 
ਬਚਮੋ ਨ ਕੌ ਭਟ ਹੱਟ ਕਰ ਆਇ। ਚਤੁਰ ਸਹੱਸੂ ਬਾਹਨੀ ਗੁਰ ਸੈਗ 
ਤੁਮਰੀ ਅਨਗਨ ਦਈ ਖ੫ਾਇ। ਏਕ ਬਾਕ ਕੇ ਕਹੇ ਕਰਹਿੰ ਸਭਿ ਜਿਮ 
"ਲੁਲਿਆਂ ਵਰਰੇ । "ਪਰਤਾਵ' । ਰਾਵ ਸ਼ੇਰਸ਼ਾਂਹ ਨੇ । ੧੍ਯੋੜ। ਲੈਂਘਦਾ) ਦੇਖਕੇ ਮੁਲ 
ਕਰਕੇ ਲੀਤਾ ਗੁਦੂ ਜੀ ਨੇ । [ਮਿਸ ਦਾ ਲਿ ਧਾਤੂ ਮਿਖ਼ੁ ਹੈ=ਸਖ਼ ਖੁਹਲੜੀ, ਦੇਖਣਾ । 
ਯਥ:ਮਿਖ਼ਤੇ ਏਧ ਵਰਗਸਯਾ=ਸਾਰੇ ਸਾਕਾਂ ਦੇ ਵੇਖਦਿਆਂ] 1 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੁਰਜ । ( ੩੨੮੦ ) ਗਾਸਿ 2 । ਸੰਸੂ ੫੫. 

ਚਾਹਤਿ ਗੁਰ ਲੇਹਿ ਬਨਾਇ ॥ ੨੬ ॥ ਕਿਮ ਸਮਤਾ ਤਿਨ ਸੋਂ ਬਨਿ ਆਵੈ 

ਕਰੋਂ ਨ ਬਿਚਾਰਤਿ ਹੋ ਮਨ ਲਾਇ। ਅਪਨ ਬਡਨਿ ਕੀ ਰਖਹੁ ਮਾਦਾ 

ਜਿਨ ਆਗੈ ਤਿਨ ਸੀਸ ਨਿਵਾਇ।ਤਿਮ ਹੀ ਤੁਮ ਕੌ ਚਹੀਯਤਿ ਹਜ਼ਰਤ! 

ਜੇ ਨ ਕਰਹ ਕਾਰਜ ਬਿਗਰਾਇ । ਇਸੀ ਹੇਤੁ ਤੇ ਚਢਨਿ ਲਗੇ ਜਬਿਹਮੈਂ 

ਤੁਮ ਕੋ ਰਾਖਯੋ ਅਟਕਾਇ॥ ੨੭ ॥ ਤੋਹਿ ਬਡਨ ਜਿਨ ਤੇ ਲੇ ਬਖ਼ਸ਼ਿਸ਼ 

ਰਾਜ ਕਰਯੋ ਸਭਿ ਦੇਸ਼ ਬਿਦੇਸ਼/ਤਿਨ ਕੇ ਸੈਗ ਜੈਗ ਤੁਮ ਠਾਨਹੁ ਉਚਿਤ 

ਨਹੀ' ਮਨ ਲਖਹੁ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ । ਬਾਜ਼ ਬਾਜਿ ਕੀ ਕਹਾਂ ਬਾਂਤ ਬੀ ਤੁਮ ਕੋ 

ਪਰਾਪਤਿ ਅਨਿਕ ਹਮੇਸ਼ । ਨਹਿੰ ਬਿਰੋਧ ਕਰਿਬੋ ਬਨਿ ਆਵੈ ਸਮਝੋ 

ਹਜ਼ਰਤ ! ਸੁਮਤਿ ਅਸ਼ੇਸ਼! ॥੨੮॥ ਸੁਨਿ ਕਰਿ ਸ਼ਾਹੁ ਜਹਾਂ ਹੁਇ ਤੁਸ਼ਨਿ 

ਰਿਦੇ ਬਿਚਾਰਤਿ ਰਿਸ ਤਜਿ ਦੀਨਿ।-ਤਿਨਸੋਂਲਰਿ ਕਰਿਵਤੇਨ ਪ੍ਰਾਪਭਿ 
ਭਈ ਹਾਰ ਰਣ ਭਾ ਬਲ ਤੀਨਿ।ਮਨ ਕਰਿ ਸੁੱਧਿ ਗੁਰੂ ਕੀ ਦਿਸ਼ ਤੇ ਅਥਿ 
ਨਹਿੰ ਲਰੋਂ ਭਲੀ ਬਿਧਿ ਚੀਨ-। ਕਿਤਿਕ ਦੇਰ ਮਹਿੰ ਕਰਿ ਮੁਖ ਉਚੋ 
ਹਸਨਖਾਨ ਦਿਸ਼ਿ ਦੇਖਨਿ ਕੀਨਿ ॥੨੯॥ ਬਹੁਰ ਸਲਾਬਤ ਖਾਨ ਬਖਾਨੀ 
੪ਸੁਤ ਜੁਤਿ ਲਲਾਬੇਗ ਭਾ ਘਾਤ । ਅਬਿ ਕਾਬਲ ਦਿਸ਼ਿ ਸੂਬਾ ਕਰਿ ਗੋ 

ਪਠਹੁ ਕਿਸੀ ਕੋ ਸਾਂਭਹਿ ਜਾੜਿ। ਦਾਨਸ਼ਵੈਦ ਬਿਲੰਦ ਪਛਾਨ ਹੁ ਜੋ ਨਹਿ 
ਹੋਨਿ ਦੇਹਿ ਉਤਪਾਂਤ । ਦਿਹ ਸਿਰੁਪਾਉ ਸਪੁਰਦ ਕਰਹੁ ਉਡ 
ਉਚਿਤਾਨੁਹਚਿਤ ਬਿਚਾਰਹੁ ਬਾਂਤ॥੩੦॥ਸਤਿਗੁਰ ਮਨ ਵੇਰਮੋ ੜਿਸ ਛਿਨ 
ਮਹਿੰ ਹਸਨਖਾਨ ਕੌ ਪਿਖਤਿ ਸੁਨਾਇ । “ਇਨ ਆਛੀ ਬਹੁ ਬਾਤ ਬਬਾਨੀ 
ਦਾਨਸ਼ਵੈਦ ਬਿਲੌਦ ਲਖਾਇ। ਸਿਹੋਪਾਉ ਦੇ ਤਿਤ ਕੌ ਭੇਜੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ 
ਮੇਰੇ ਮਨ ਆਇ) ਸੁਨਤਿ ਵਜ਼ੀਰਖਾਨ ਕਹਿ “ਆਛੀ, ਮਨਸਬ ਦੇ ਕਰਿ 
ਦੇਹੁ ਪਠਾਇ” ॥ ੩੧ ॥ ਦੋਹਰਾ ॥ ਸੁਨਤਿ ਸਲਾਬਤਖਾਨ ਤਬਿ ਉਚਿਭ 
ਕਰੀ ਤਤਕਾਲ। ਕਾਬਲ ਕੋ ਸੂਬਾ ਭਯੋ ਲੋ ਦਲ ਗਯੋ ਬਿਸਾਲ॥੩੨॥ ਸ੍ਰੀ 
ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਤੇ ਪਾਇ ਸਮਾਜ ਬਿਸਾਲ । ਹਸਨਖਾਨ ਸੂਬਾ ਭਯੋ, 
ਸ਼ਰਨ ਪਰੇ ੧ ਨਿਹਾਲ ॥ ੩੩ 1। ਵਿਤਿ ਸ਼ੀ ਗਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਦ੍ਰਿੰਚੇ ਸਪਤਮ ਰਾਸੇ “ਦੂਤ ਪ੍ੰਗ ਬਰਲਨੈ 
ਨਾਮ ਪੰਚ ਧੰਚਾਸਤੀ ਅੰਸ਼ ॥ ੫੫ ॥ 

੫੬. [ਨਿਬਾਣੇ ਵਾਲਾਂ ਕਾਲੂ ਨਾਬ|। 

ਦੋਹਰਾ ॥ ਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂ ਸੁਨਿ ਸੁਮਤਿ ਕੌ ਖਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਕੇ ਪਾਸ। ਠਾਨਜੋ ਨਹੀ' 

੧ਬਾਜ਼ ਤੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਗਲ ਕੀਹ ਸੀ । “ਜਾਂਕੇ। 



ਸਰੀ ਗੁਝ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੩੨੮੧) ਰਾਸਿ ੭ । ਸੀਲ ੫੬ 
ਬਿਰੋਧ ਕੌ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰਿਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ॥ ਕ ॥ ਸੈਂਯਫੰਦ ॥-“ਜਿਸ ਹਿਤ ਲਸ਼ਕਰ 
ਪਠਜੋ ਮਰਾਯੋ, ਸੋ ਗੁਲਬਾਗ ਮਰਜੋ ਰਣ ਮਾਂਹਿ । ਖਾਲੈਂ" ਭਰੀ ਪੋਨ ਕੀ 
ਸਮ ਇਹੁ; ਮੋ ਢਿਗ ਹੋਤਿ ਤਉ ਮਰਿ ਜਾਹਿ। ਖਰਚ ਬਿਸਾਲ ਲਾਭ ਲਘ 
ਜਿਹ ਥਲ ਸੋ ਕਾਰਜ ਬੁਧਿ" ਕਰਿਤੇ ਨਾਂਹਿ । ਕਯਾ ਕੁਛ ਬਾਤ ਬਾਜ਼ ਕੋ 
ਕਾਰਣ ਲਸ਼ਕਰ ਮਰਯੋ ਇਤੋ ਰਣ ਮਾਂਹਿ-॥੨॥ ਇੱਤਕਾਦਿਕ ਬਹੁ ਰਿਦੇ 
ਬਿਚਾਰੀ ਬੈਰ ਬਿਸਾਰਜੋ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਸੈਗ। ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਗੋ(ਵਿੰਦ ਤਿਸ ਸਰ 
ਪਰ ਡੇਰਾ ਰਖਜੋ ਜੀਤਿ ਕੈ ਜੋਗ । ਤਹਾਂ ਦਮਦਮਾਂਕਰਿ ਕੈ ਸੁੰਦਰ,ਬੈਠਤਿ 
ਸਭਾ ਲਗਾਇ ਉਤੇਗ । ਜੈਗਲ ਦੇਸ਼ ਸੈਗਤੀ ਆਵੈ ਦਰਸ਼ਨ ਘਰਹਿੰ 
ਅਨੰਦਤਿ ਅੰਗ ॥੩॥ ਜਥਾ ਸ਼ਕਤਿ ਲੇ ਅਨਿਕ ਪ੍ਰਕਾਰਨਿ ਆਇ ਆਇ 
ਗੁਰ ਕੋ ਦਰਸੈਤਿ।ਸੁਨਿ ਕਰਿ,/ਪਖ ਥਲ.ਮਰੇ ਤੁਟੰਗ ਨਰ, ਸਭਿ ਕੇ ਉਹ 
ਹੈਂ ਅਚਰਜਵੇਤਿ । ਕਹਹਿੰ ਪਰਸਪਰ; ਸੁਨਿ ਸੁਨਿ ਜਿਤ ਕਿਤ,ਗੁਰ ਜਸੁ 
ਉੱਜਲ ਕੋ ਉਚਰੈਤਿ । “ਕਹਹੁ ਆਜ ਹੈ ਕੌਨ ਧਰਾ ਤਲ ਸ਼ਾਹ ਸੈਗ ਜੋ 
ਲਰਨ ਚਹੋਤਿ ॥ ੪ ॥ ਬਿਨਾ ਦੁਰਗ ਗਿਰ ਅਰਹਿ ਅਗਾਰੀ ਰਣ ਕਰਿ 
ਦੇਹਿ ਸ਼ਾਹੁ ਕੌ ਹਾਰ । ਸਕਲ ਦੇਸ਼ਪਤਿ ਲਾਖਹੁਂ ਲਸ਼ਕਰ,ਬਿਨ ਗੁਰ ਕਰੈ 
ਕੌਨ ਅਸ ਕਾਰ । ਅਧਿਕ ਤੁਰਕ ਸੈਗਾਮ ਖਪਾਏ ਜਹਾਂ ਕਹਾਂ ਤੁਰਕਨੀ 
ਪੁਕਾਰ । ਕੇਸ ਉਖਾਰਤਿ ਪੀਟਤਿ ਹੈ' ਸਿਰ ਰੋਦਤਿ ਬਹੁ ਅੱਸ਼੍ਹਨਿ ਕੋ ਡਾਰਿ 
॥੫॥ ਦੇਸ਼ ਬਿਦੇਸ਼ਨਿ ਮਹਿੰ ਗੁਰੁ ਕੀਰਤਿ ਬਿਸਤੀਰਤਿ_ ਜਨੁ ਚੋਦ 
ਅਕਾਸ਼ਜਾਨੀ ਪਰੈ ਲਰੈ ਨਿਤ ਸ਼ਾਹੁ ਜਿ ਤੁਰਕਾਨਾ ਸਭਿ ਹੋਇ ਬਿਨਾਸ਼। 
ਕਰਤਾਂ ਪੁਰਖ ਗੁਰੁ ਹਰਿਗੋਵਿੰਦ ਸਕਲ ਕਲ ਸਮਰਬ ਗੁਣ ਰਾਸ । 
ਦਾਸਨਿ ਕੌ ਬਖਸ਼ਹਿੰ ਐਸ਼੍ਰਜੈ,ਅਰਹਿ ਸੁ ਝਰਹਿ ਮਰਹਿ ਦੁਖ ਗ੍ਰਾਸ॥੬॥ 
ਹਯ ਦਿਲਬਾਗ ਰਹਜੋ ਇਕ ਗੁਰ ਢਿਗ ਨਾਮ“ਜਾਨਭਾਈ? ਧਰਿ ਦੀਨ । 
ਬਿਯ ਗੁਲਸ਼ਾਗ"ਸੁਹੇਲਾੰ ਕਹਿ ਜਿਸੁ ਸੋ ਰਣ ਬਿਖੈ ਪ੍ਰਾਨ ਤੇ ਹੀਨ।ਪਰੜੋ 
ਬ੍ਰਹ ਬਹੁਰੋ ਦੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਗੁਰ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਭਿ ਚੀਨ । ਆਇ ਨਿਕਟਿ 
ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਾਨਜੋ “ਨੱਸ਼੍ਰ ਤਨ, ਸਨੇਹ ਕਯਾ ਕੀਨ ॥ ੭ ॥ ਨਿਸ਼ਚੈ 
ਬਿਛੁਰਨਿ ਹੈ ਇਸ ਕੇਰਾ,ਬਿਨ ਸੈਸੈ ਮਨ ਲੋਹੁ ਪਛਾਨ/ਜਿਸ ਕੋ ਰੂਪ ਰੰਗ 
ਕੁਛ ਨਾਂਹੀ“ਚੇਤਨ ਸੱਤਾ”ਸੱਤ ਸੁ ਜਾਨਿ।ਮਨੁਖ ਨ ਪਸੂ;ਨ ਪੰਛੀ ਪੰਨਗ, 
ਕੌ ਅਕਾਰ ਸੋ ਨਹੀਂ ਮਹਾਨ੧।ਸੋ ਸਰੂਪ ਤੂੰ ਅਪਨੋ ਲਖ ਕੈ ਬਿਹ ਸੈਕਟ 
“ਪੇਲਾਂ । "ਬੂਧਿਵਾਨ । ੯ਡਾਵ ਮਹਾਨ ਚੇਤਨ ਸੱਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਅਕਾਰ ਨਹੀਂ । 



ਸ਼ੀ ਗੁਥ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੩੨੮੨) ਗਾਸਿ ੭ । ਅੱਸੂ ੫੬ 

ਕੋ ਕਰੀਅਹਿ ਹਾਨ॥੮॥ਇਮ ਕਹਿ ਸਤਿਗਰ ਨੇ ਕਰ ਫੇਰਾ ਮੁਖ ਲੌਚਨ 

ਸਿਰ ਗ੍ਰੀਵਾ ਪੀਠ । ਤਤਖਿਨ ਆਤਮਗਯਾਨ ਭਯੋ ਹਯ”; ਹੇਰਨ ਜਬ[ਹ 

ਕ੍ਰਪਾ ਕੀ ਡੀਠ।ਸ੫ ਤੇ ਤਿ੍ਟ ਦਾਨਾ ਅਰੁ ਪਾਨੀ ਖਾਨ ਪਾਨਕਰਿ ਸ਼ਿਸਰਮੇ 

੨। ਡਿਸਪਰ ਹੋਇ ਅਰੁਢਨਿ ਗਮਨਹਿ ਜਨੁ ਮਨ ਕੌ ਹੁਇ ਚਲਾਹਿ 

ਬਸੀਠ%੯॥ਸਭਾਬਿਖੈ ਥਿਤ ਸ਼੍ਰੀਹਰਿਰੋਵਿੰਦਕਹਜੋ“ਮੋਹਿਰਣਬੈਭਾਬਾਨ' 

ਨਾਮ'ਗੁਰੁ ਸਰ”ਤੀਰਬ ਪਾਵਨ ਕਲਮਲ ਗਨ ਨਾਸ਼ਨਿ ਇਸ਼ਨਾਨ।ਧਰਿ 

ਸ਼ਰਧਾ ਨਰ ਪਰਸਹਿ ਆਇ ਜੁ ਪੁਰਵਹਿ ਮਨਹੁਕਾਮਨਾਠਾਨਿਗੁਰਸਿਖੀ 

ਕੋ ਪਾਪਤਿ ਹੋਵਹਿ? ਗੁਰੂ ਮਹਾਤਮ ਕੀਨਿ ਬਖਾਨਿ ॥ ੧੦ ॥ ਜੋਧ ਸਲੇਮ- 

ਸ਼ਾਹ ਜੁਗ ਕ੍ਰਾਤਾ ਗੁਰ ਮਰਜ਼ੀ ਲਖਿ ਅਰਜ਼ੀ ਕੀਨਿ ।“ਮਹਾਰਾਜ | ਅਬਿ 

ਕਾਂਗੜ ਪੁਰਿ ਕੌ ਗਮਨ ਕਰਹੁ ਨਿਜ ਬਿਲਮ ਬਿਹੀਨ । ਇਸ ਬਲ ਕੋ 

ਆਗਵਨ ਜਿ ਕਾਰਜ ਕਰਿ ਕੈ ਜੈਗ ਫੜੇ ਬਡ ਲੀਨਿ । ਅਸ਼ਟ ਦਿਵਸ 

ਅਬਿ ਬੀਤਿ ਗਏ ਥਿਤਿ; ਰਿਪੁਨਿ ਪ੍ਰਤੀਖਤਿ ਰਹੇ ਪ੍ਰਬੀਨ ॥ ੧੧ ॥ ਸ਼ਾਹ 

ਜਹਾਂ ਮਹਿਮਾ ਤੁਮ ਲਖਿ ਕਰਿ ਹਟਕ ਰਹਜੋ ਹੁਇ'4 ਜਾਨੀ ਜਾਇ। 

ਬੋਰ ਬਿਸਾਰਿ ਸ਼ਾਂਤਿ ਮਨ ਕੀਨਸਿ ਯਾਂਤੇ ਲਸ਼ਕਰ ਨਹਿ ਚਢਿ ਆਇ। 

ਠਾਂਹਿ ਤ ਅਬਿ ਲੌ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰਹੁੰ ਭਿਰੇ ਹੁਤੇ ਜੋਧਾ ਸਮੁਦਾਇ । ਸੈਨਾਂ 

ਮਰਤਿ ਹੋਤਿ ਸੈਗਰਾਮੂ ਤੁਮ ਪ੍ਰਤਾਪ ਤੇ ਦੇੜਿ ਖਪਾਇ॥੧੨॥ਜੁਰ। ਕਾਤਨਿ 

ਕੀ ਸ਼ਰਧਾਂ ਲਖਿ ਕਰਿ ਭਏ ਪ੍ਸੈਨ ਬਿਲੌਦ ਕ੍ਰਿਪਾਲ । “ਚਲੈ ਤੁਮਾਰੇ 

ਪੁਰਿ ਇਕ ਬਾਰਹਿੰ;ਰਹਹਿ ਕਿਤਿਕ ਦਿਨ ਮਿਲਿਨਿਬਿਸਾਲ'।ਇਮ ਕਹਿ 

ਗਮਨ ਕੀਨਿ ਤਿਨ ਕੇਰਾਂ,ਬਸੇ ਤਹਾਂ ਸੋ ਜਾਮਨਿ ਟਾਲਿਮਪ੍ਰਾਤਿ ਭਏ ਤੇ 

ਦੰਦਭਿ ਬਾਜਯੋ ਪਰੇ ਹਯਨਿ ਪਰ ਜ਼ੀਨ ਉਤਾਲ ॥ ੧੩ ॥ ਤੁਰੇਗ “ਜਾਨ 

ਭਾਈ! ਪਰ ਸੁੰਦਰ ਸੁਵਰਨ ਜਟਤਿ ਜ਼ੀਨ ਤਬਿ ਪਾਇ । ਸਭਿ ਕੁਖਨ 

ਪਹਿਰਾਵਨ ਕੀਨੇ ਕਰਕੋ ਸ਼ਿੰਗਾਰਨ ਰੁਚਿਰ ਬਨਾਇ । ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਰੋਵੰਦ 

ਬਸਤ੍ ਸ਼ਸਤ੍ ਸ਼ੁਭ ਸਜਤਿਬਿਕੂਖਨ ਤਨਸਮੁਦਾਇਿ।ਭ ਏਅਰੂਢਨ; ਗਮਨ 

ਕੀਨਿ ਤਬਿ ਚਵੀ ਬਾਹਨੀ ਦੌਦਭਿ ਵਾ ॥ ੧੪ ॥ ਗ੍ਰਾਮਨਿਬਾਠਾਂ ਹਤੋ 

੧ਹੋੜੇ ਨੂੰ । “ਪਿਆਰਾ (ਸਾਬੀ) । ਮਨ ਨਾਲ ਮਾਨੋ ਟੋਰਿਆ ਹੋਇਆ ਟਰਦਾ ਹੈ । ਭਾਵ 

ਮਠ ਦੇ ਅਧੀਲ ਹੋਕੇ [ ਮੈਸ:, ਅਵਸ੍ਰਿਲ਼ਹ-ੌਲਿਆ ਹੋਇਆ । ਹਿੰਦੀ, ਬੱਸੀਠ ] । ”ਮੇਹੇ 

ਰਣਬੋਰੇ ਦਾ ਥਾਂ । “ਹੋਂਟ ਰਹਿਆ ਹੈ । “ਇਸ ਤਹਾਂ ਕਹਿਕੇ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ (ਉਨਾਂ ਦੇ ਡੇ) ਟੋਰਿਆ 
ਤੇ ਆਪ ਉਏ ਰਹਿਕੇ ਓਹ ਰਾਂਤ ਰ੍ਰਾਜ਼ਾਰੀ । #ਸੂਧ ਪਾਠ “ਫੇਰ ਢਾਹੀਫਾ ਹੈ । 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਥਜ ! (੩੨੮੩ ) ਰਾਸਿ ੭ । ਲੰਸੂ ੫੬. 

ਨਿਕਟਿ ਹੀ ਤਿਸ ਮਹਿੰ ਕਾਲੂ ਨਾਥ ਰਹੇਤਿ। ਇਕ ਨਰ ਪਠਜੋ ਕਹਹੋ ਸ਼੍ਰੀ 
ਸਤਿਗੁਰ “ਤਿਸ ਕੋ ਪਰਖਹੁ ਜਾਇ ਇਕੰਤ । ਹਮਰੀ ਸੁਧ ਦਿਹੁ ਵਹਿਰ 
ਸਿਵਰ ਹੁਇ, ਮਿਲਹਿ ਆਨਿ ਇਹ ਲਖਹੁ ਮਤੈਤ” । ਸੁਨਿ ਗਮਨਕੋ ਗੁਰ 
ਤੇ ਸੋ ਪੁਰਬ ਰਿਦੈ ਮਨੋਰਥ ਕੋ ਚਿਤਵੈੜਿ' ॥ ੧੫॥-ਧੇਨੂ ਗੌਰ' ਦੂਧ ਕੋ 
ਵਿ 
ਪਛਾਨੌਂ-ਪਹੁੰਚਜੋ ਨਿਕਟਿ ਚਿਤਵ ਇਸ ਭਾਇ। ਮਿਲਜੋ ਜਾਇ, ਕਰਿ 
ਬਦਨ ਬੈਠਜੋ,ਤਥਿ ਕਾਲੂ ਉਰ ਮਹਿੰ ਲਖਿ ਪਾਇ । ਕਰਿ ਸਨਮਾਨ ਬੂੜਿ 
ਗੁਰ ਗਾਥਾ ਜਥਾ ਤਰਕ ਘਮਸਾਨ ਮਚਾਇ।੧੬॥ਪੁਨ ਉਠਿ ਗੌਰ ਬਰਨ 
ਕੀ ਸੁਰਭੀ੯ ਤਿਹ ਦਿਖਾਇ ਕਰਿ ਦੋਹਿਨ ਕੀਨਿ । ਤਪਤ ਠਾਨਿ ਤਬਿ 
ਪਾਨ ਕਰਨਕੋ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰਕੇ ਨਰਕੋ ਦੀਨਿ ।ਤ੍ਰਿਪਤਿ ਹੋਇ ਕਰਿਜਾਨਨਯੋ 
ਮਨ ਮਹਿ ਕਾਲੂ ਕਰਾਮਾਤ ਮਹਿੰ ਪੀਨ । ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਕੋ ਆਗਵਨੂ 
ਕਰਯੋ ਸੁਨਾਵਨ ਸੁਮਤਿ ਪ੍ਰਬੀਨ ॥੧੭॥ ਨਮੋ ਕੀਨਿ ਪੁਰਿ ਤੇ ਜਬਿ 
ਨਿਕਸਯੋ ਇਤਨੇ ਬਿਖੈ ਗੁਰੂ ਚਲਿ ਆਇ। ਬ੍ਰਿੰਦ ਤੁਰੈਗਮ ਕੀ ਸਭਿ 
ਸੈਨਾ ਜੋਧ ਸਮੇਤ ਸੁਭਟ ਸਮੁਦਾਇ।ਜੀਤੇ ਜੋਗ ਅਨੰਦ ਉਮੰਗਤਿ ਆਵਤਿ 
ਦੁੰਦਭਿ ਸ਼ਬਦ ਉਠਾਇ।ਧੂਲ ਅਕਾਸ਼ ਚਢਤਿ ਤਿਤ ਦਿਸ਼ ਮਹਿੰ ਤਰਨਿ੯ 
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਢਾਂਪਤੋ ਜਾਇ॥ ੧੮॥ ਸੁੰਦਰ ਬਲ ਬਿਲੌਕਿ ਜਲ ਕਲ£ ਕੋ 
ਕਰਜੋ ਨਿਵੇਸ ਗੁਰੂ ਜਗ ਰਾਇ । ਉਤਰੀ ਜੁਤਿ ਬਿਸਤਾਰ ਬਾਹਿਨੀ/ਨਜ 
ਨਿਜ ਮਿਸਲ“ ਮਿਲੇ ਸਭਿ ਆਇ।ਜ਼ੀਨ ਉਤਾਰਿ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਭਫ ਧਰਿ ਕਰਿ 
ਹੋਭਿ ਹਿਰੇਖਾ ਹਯਨਿ ਲਗਾਇ । ਖਾਨ ਪਾਨ ਕੋ ਕਰੇ ਜਬ ਰੁਚਿ, 
ਬਿਸਰਾਮੇ ਜੋਧਾ ਸਮੁਦਾਦਿ ॥ ੧੯ ॥ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਵਿੰਦ ਅਸਨ ਅਚਵ ਕਰਿ 
ਠਾਨਿ ਦੁਪਹਿਰੇ ਮਹਿ ਬਿਸਰਾਮ । ਸਵਾਜਾਮ ਦਿਨ ਰਹੇ ਉਠੇ ਜਥਿ ਭਏ 
ਸੁਚੇਤ ਗੁਰੂ ਅਭਿਰਾਮ । ਸੁੰਦਰ ਵਰਸ਼ ਅਨੋਕ ਬਰਣ ਕੇ ਡਸੇਮਖਮਲੀ 
ਦੀਹ ਤਮਾਂਮ। ਚਾਰਓਰ ਜਿਸ ਛੋਰ ਜ਼ਰੀ ਕੇ, ਮੁਕਤਾ ਜਟਤਿ ਜਹਾਂ 
ਛਥਿ ਧਾਂਮ॥੨੦॥ਅਸ ਗਾਦੀ ਡਸਿ ਰੰਚਿਰ ਫਰਸ਼ਪਰ ਉਪਾਧਾਨ”ਦੀਰਘ 

"ਚਿਤਵਦਾ ਹੋਇਆ (ਉਹ ਸਿੰਥ) । ੩ਗੋਰੀ ਗਊ । ੧ਸ੍ਰਜ । “ਸੁੰਦਰ । “ਆਪੋ ਆਪਣੇ 
ਜਥੇ ਵਿਚ [ਅ: ਸਿਸਲ=ਜੇ ਸਭ ਸਿਫ਼ਤਾਂ ਵਿਚ ਬਰੱਬਰ ਹੈਵੇ । ਇਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀ ਵਿਚ ਜਥੇ ਦਾ 
ਠਾਮ ਪਿਆ; ਫਿਰ ਇਕ ਸਰਦਾਰ ਹੇਠ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸੁਤੇਤਰ ਰਾਜ ਪੂਬਧ ਦਾ ਨਾਮ ਪਿਆ[। 
੬ਵਿਛ ਗਏ । “ਤਕੀਆ । ਸਿਰਹਾਣਾ । 



ਸ੍ਰ ਗੁਗ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ! (੩੨੮੪) ਰਾਸਿ 7 । ਅੱਸੂ ੫੬, 

ਧਰਿ ਦੀਨਿ । ਲਰਕਤਿ ਦੁਹਿ ਦਿਸ਼ਿ ਮੁਕਤਾ ਗੁੱਛਨਿ ਬਹੁਤ ਮੋਲ ਤੇ 
ਰਚਸੋ ਨਵੀਨ।ਬੈਠਿ ਬਿਰਾਜਤਿ ਭੋ ਸ਼੍ਰੀਸਤਿ ਗੁਰ ਚਮਰਦਾਰ ਤਬਿ ਚਾਮਰ' 
ਕੀਨਿ । ਗਾਵਨ ਲਗੇ ਰਬਾਬੀ ਰਾਗਾਨਿ ਸ਼ੀ ਗਰ ਸ਼ਬਦ ਸਾਂਤਿ ਰਸ ਭੀਨ॥ 
੨੧॥ਸਿਖਜੋਂਧਾ ਗਨ ਜੋਧ ਸਹਿਤ ਮਿਲਿ ਦਰਸਰਿਨਮੋ ਕਰਹਿ ਸਮੁਦਾਇ। 
ਜਥਾ ਉਚਿਤ ਕਰਿ ਸਭਾ ਸ੍ ਬੈਠੇ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਗੋਵਿੰਦ ਬੀਚ ਸੁਹਾਇੰ। 
ਮਨਹੁ ਸੁਰਨਿ ਮਹਿ ਸੁਰਪਤਿ ਦੁਤਿਮਤ” ਕਿਧੋਂ ਬਿਸ਼ਨ ਅਵਨੀ ਪਰ 
ਆਇ । ਸੇਗਤਿ ਸਕਲ ਗ੍ਰਾਮ ਕੀ ਆਇਵ ਅਨਿਕ ਅਕੋਰਨ ਕੋ 
'ਅਰਪਾਇ ॥੨੨॥ “ਜੈਗ ਜੀਤ ਕਰਿ ਸਤਿਗੁਰ ਆਏ” ਕਹਹਿੰ ਪਰਸਪਰ 
ਗਨ ਨਰ ਨਾਰਿ। ਚੌਂਪ ਕਰਤਿ ਚਿਤ ਦਰਸ਼ਨ ਦਰਸਹਿ'ਧੋਨੁ ਪੈਨ ਪ੍ਰਭੁ 
ਗੁਰ ਜੈਕਾਰ।ਸੁਨਿ ਕਾਲੂ ਆਗਵਨ ਗੁਰੂ ਕੋ ਦੈ ਘਟ ਦੁਗਧ ਲਿਏ ਕਰਿ 
ਤਯਾਰ । ਇਕ ਬਾਲਕ ਕੋ ਸਿਰ ਧਰਿ ਲਯਾਯੋ ਏਕ ਉਠਾਇ ਆਪ ਕਰ 
ਧਾਰਿ ॥ ੨੩ ॥ ਆਨਿ ਗੁਰੂ ਪਗ ਮਸਤਕ ਟੇਕੜੋ ਬੈਠਯੋ ਨਿਕਣਿ ਜੋਰਿ 
ਕਰਿ ਹਾਂਘ।ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਗੋਵਿੰਦ  ਕ੍ਰਿਪਾਦ੍੍ਸ਼ਟ ਤੇ ਦੇਖਤਿ ਕਰਜੋ ਵਾਕ ਤਿਹ 
ਸਾਥ । ਘਾਲੀਘਾਲ ਮਾਨਤੇ ਮਾਨਵ ਨਾਮ ਭਯੋ ਅਬਿ ਕਾਲੂ ਨਾਥ? । 
“ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਨਹੀਂ ਨਾਥ ਮੁਹਿ ਜਾਨਹੁੰ; ਤੁਮਰੋ ਕੂਕਰ ਧਰਿ ਪਦ ਮਾਬ”?। 
॥੨੪॥ਪੁਨਹਿ ਪ੍ਰਸੈਨ ਹੋਇ ਗੁਰ ਬੋਲੋ “ਥਦਤਿ ਨਾਥ ਤੂੰ ਹੋਹਿ ਜਹਾਨ । 
ਸਭਿ ਮਾਨਹਿੰ ਤੁਵ ਨਾਥ ਜਾਨਿ ਕਰਿ ਕ੍ਰਿਪਾ ਗੁਰੁੰਨ ਕੀ ਭਈ ਮਹਾਨ? । 
ਪਨ ਕਾਲੂ ਕਹਿ (ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਕੁ ਸੁਨੀਅਹਿ ਆਪ ਬਖਾਨਤਿ ਕਰੁਨਾ ਠਾਨਿ । 
ਇਤੀ ਬਡਾਈ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਮਰੇ ਦਰ ਪੌਰੇ ਕਹੁ ਸ੍ਰਾਨ”॥ ੨੫॥ 
ਸੁਨਿ ਕਾਲੂ ਕੀ ਅਧਿਕ ਨੰਮ੍ਰਿਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਗੋਵਿੰਦ ਅਧਿਕ ਕ੍ਰਿਪਾਲ । 
ਭਏ ਪਰਸਨ ਦਯੋ ਵਰ ਦੀਰਘ/ਭਾ ਨਾਬਨਿ ਕੋ ਨਾਥ ਬਿਸਾਲ।ਸਿਖ ਸੇਵਕ 
ਮਹਿੰ ਬਿਦਤਹਿ ਮਹਿਮਾ ਪਰੀ ਥਾਇ ਘਾਲੀ ਬਡ ਘਾਲ।ਜਜੋਂ ਜਜੋਂ ਨੰਮ੍ਰਿ 
ਅਧਿਕਤਾਂ ਤਤੋਂ ਤਜੋਂ, ਬਡ ਪੁਰਖਨਿ ਕੀ ਹੈ ਅਸ ਚਾਲ” ॥੨੬॥ ਕਰਜੇ 
ਬਚਨ ਜਬਿ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਗੋਵਿੰਦ ਕਾਮਨ ਕਰਾਮਾਤ ਤਬਿ ਪਾਇ । ਅਤਿ 
ਅਨੋਦ ਕਰਿ ਪਦ ਅਰਬਿੰਦਨਿ ਬੈਦਨ ਕੀਨਿ ਸੀਸ ਕੌ ਨਜਾਇ। ਬਾਲਕ 
”ਚਉਰ । "ਸੇਭਾਵਾਨ । “ਤੂੰ ਘਾਲ ਪਲੀ ਹੈ ਤੇ ਮਨੁਖ ਤੈਨੂੰ ਮੰਨੰਦੇ ਹਨ- (ਇਸ ਵਾਸਤੇ) 
ਤੇਗ ਨਾਮ ਹੁਣ ਤੋ' ਕਾਲੂ ਨਾਥ ਹੋਇਆ । (ਕਾਲੂ ਨੇ ਕਿਹਾ) । “ਚਰਣਾਂ ਤੇ ਸੀਸ ਰੇਖਣ 
ਵਾਲਾ । #ਦਰਵਾਜੇ ਵਿਚ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਹਾਂ। 



ਸਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੩੨੮੫) ਗਸਿ 2 । ਔਮੁ ੫੬, 

ਹੁਝੋ ਸੋਗ ਪਯ ਲਯਾਯੋ ਤਿਸ ਦਿਸ਼ਿ ਦੇਖਿ ਗੁਰੂ ਸੁਖਦਾਇ । ਦੁਗਧ ਚੁਰੁ 
ਭਰ ਤਿਸ ਕੌ ਦੀਨਸ ਕਹਯੋ “ਪਾਨ ਕਰਿ ਬਿਲਮ ਨ ਲਾਇ! ॥ ੨੭ ॥ 
ਮਾਨ ਬਾਕ ਕੋ ਪਾਨ ਕਰਜੋ ਜਬਿ ਭਈ ਸ਼ਕਤਿ ਸਭਿ ਜਾਨੀ ਬਾਤ। ਦੇਸ਼ 
ਬਿਦੇਸ਼ੰਨੇ ਕੀ ਸੁਧਿ ਉਰ ਮਹਿ ਕਰਿ ਬਦਰੀ ਫਲ ਤਿਮ" ਬੱਖਯਾੜ । 
ਅਚਰਜ 'ਚਤ ਧਰਿ ਗੁਰ ਪਦ ਬੈਦੇ, ਪੈਨ ਧੈਨ ਗੁਰ ਦੀਰਘ ਦਾਤ । 
ਕਛੁ ਤੇ ਕਛੂ ਛਿਨਕ ਮਹਿ ਕੀਨਸਿ ਕੌਠ ਕਹੈ ਸਮਤਾ ਕਿਸ ਭਾਂਤਿ 
॥ ੨੮॥ ਕਾਲ ਜਾਨ ਲਈ ਤਿਸ ਕੀ ਗਤਿ, ਬੁੜਤਿ ਭਯੋ “ਸੁਨਾਵਹੁ 
ਬਾਲ !। ਅਥਿ ਗੁਰ ਦੂਤੀ ਰੁਪ ਕਿਸ ਬਲ ਹੈ' ? ਉਠੇ ਕਿਥੋਂ ਬੈਠੇ ; ਕਿਤ 
ਚਾਲ $”। ਸਿਸ ਬੋਲਜੋ “ਤਮ ਸਨਹੁਂ ਨਾਥ ਜੀ ! ਅਰਬ ਵਲਾਇਤ ਬਿਖੈ 
ਕ੍ਰਿਪਾਲ । ਪ੍ਰੋਮੀ ਤੁਰਕ ਗੁਰੁ ਕੌ ਮਾਨਹਿ ਤਿਨ ਸਿਮਰੇ ਬਹੁ ਬਿਨਤੀ 
ਨਾਲ॥੨੯॥-ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਗਾਦੀ ਪਰ ਜੋ ਹੈ' ਮੇਰੋ ਪ੍ਰੋਮ ਪਰਖ ਸੋ ਆਇ.ਦੇ 
ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਕਰਹਿੰ ਕ੍ਰਿਤਾਰਥ ਕਾਮਲ ਕਰਾਮਾਤ ਸਮੁਦਾਇ-। ਤਹਾਂ 
ਤਰੋਵਰ ਕੇ ਤਰੁ ਠਾਂਢੇ ਸ਼ਾਖਾ ਪਕਰੀ ਹਾਬ ਉਠਾਇ। ਤੁਰਕ ਮੁਰੀਦ 
ਸਿਦਕ ਕੋ ਲਖਿ ਕਰਿ ਬਿਨਾ ਬਿਲੰਬਪਹੂਚੇਧਾਇ॥੩੦॥ਕਾਲੂ ਬਿਸਮਯੋ= 
ਸ਼ੀਘ ਲਈ ਇਨ, ਇਤੀ ਸ਼ਕਤਿ ਕੇ ਉਚਿਤ ਨ ਬਾਲ । ਸਭਿ ਜਹਾਨ 
ਕੀਉਰ ਸੁਧ ਪ੍ਰਾਪੱਤ,ਗੁ; ਦਈ ਲਖਿ ਕਰ ਮਮ ਨਾਲ-। ਤਿਸ ਕੇ ਸਿਰ 
ਪਰ ਨਿਜ ਕਰ ਕੌ ਧਰਿ ਐੱਚੀ ਤੁਰਨ ਇਸ ਬਿਧਿ ਨਾਲ । ਪੋਲ ਤੀਲ 
ਮਹਿੰ ਦੂਕ ਸੁ ਬਲ ਤੇ ਜਲ ਕੋ ਖੈਂਚਿਲੇਤਿ ਤਤਕਾਲ “॥੩੧॥ਪੁਨ ਬੁਝਤਿ 
ਭਾ “ਅਬਿ ਸੁਧ ਦੀਜੇ'ਬਾਲਕ ਭਨਜੋ “ਨ ਮੇ' ਕੁਛ ਜਾਨ॥ਸ 
ਰਿਦੈ ਬਿਚਾਰੀ-ਸਿਸ ਕੀ ਅਰੁ ਹਮ ਦਈ ਮਹਾਨ'।ਘਾਲ ਨ ਘਾਲੀ ਸੈਗ 
ਰਹਜੋ ਨਹੈਂ,ਅਬਿ ਪਰਖੇ ਨਿਸ਼ਚਾਇਸਥਾਨ"-।ਇਕਲੋਟਾ ਤਿਸਨਿ ਕਫਿ 
ਅਧਿਕ ਪ੍ਰਿਯ ਕਿਸੂ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਸਦਰ ਆਨ॥੩੨॥ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੁ ਤਬਿ ਜਾਚਨ 
ਕੀਨਸਿ “ਹਮ ਕੋ ਦੇਹੁ ਬਨਜੋ ਇਹੁ ਚਾਰ” । ਕਾਲੁ ਕਹਕੋ ਅਧਿਕ 
ਖ੍ਰਿਯ ਮੇਰੋ ਨਿਤ ਰਾਖੋਂ ਸੁਧ ਭਲੇ ਸੁਧਾਰ । ਇਹ ਨਹਿ ਦਿਯੋ ਜਾਇ ਕਬਿ 
ਮੇਂ ਤੇ ਜੀਵਤਿ ਤਯਾਂਗ ਨ ਸਕੌ' ਬਿਚਾਰਲੋਟੇ ਸਹਿਤ ਆਪ ਕੋ ਮੈਂ ਨਿਤ“ 

"ਹੱਥ ਤੇ ਧਰੇ ਹੇਰ ਵਾਂਡੂ । “ਜਿਵੇਂ ਪੋਲ ਤੀਲ (ਭਾਵ ਨਾੜ) ਨਾਲ਼ ਫੂਕ ਬਿੱਚਕੇ-ਖਾਣੀ ਖਿੱਚ 
ਲਈਦਾ ਹੈ । ₹ਬਾਲਕ ਦੀ (ਖਿੱਚ ਹੋਈ ਕਰ/ਮਾਤ ਭੀ ਇਸ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਹੈ 2) ਅਸਾਂ ਨੇ ਭੀ 
ਬਹੁਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । 5ਨਿਸ਼ਚਾ (ਨਾਥ ਦਾ) ਏਥੇ । “ਲੋਟੇ ਸਮੇਤ ਨਿੱਤ ਸੈਂ ਆਪਦਾ (ਦਾਸ) ਹੱ। 



=ਤ ਗੁਰ ਖੂਤਾਪ ਮੂਰਜ। (9੨੮੬) ਰਾਸਿ ੭। ਸੱਸ ੫੭. 
ਇਿਹੁ ਬਖਸ਼ਹੁ ਮੁਹਿ ਗੁਰੂ ਉਦਾਰ ?॥੩੩॥ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਗੋਵਿੰਦ ਲਖਿ ਬਹੁ 
ਮਮਤਾ “ਹਮ ਨਾਥਨਿ ਕੌ ਨਾਥ ਬਨਾਇ । ਨਹਿੰ ਤੈ ਰਹਯੋ' ਪ੍ਥਮ ਸਮ 
ਹੂਜਹਿ, ਨਹੀਂ ਬਾਕ ਮਾਨਯੋ ਮਨ ਲਕਾਇ।ਲਈ ਬਾਲ ਤੇ;ਆਪ ਭਯੋ ਬਡ 
ਤੋਂ ਕਹੁ ਭੀ ਨ ਉਚਿਤ ਇਸ ਭਾਇ? । ਕਹਿਬੇ ਮਾਤਰ ਗੁਰੂ ਕੇ; ਤਿਮ ਹੀ 

ਕਾਲੂ ਹੋਯੋ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਇ॥ ੩੪ ॥ ਰਿਦੈ ਬਿਸੂਰਤਿ ਬੈਦਨ ਕਰਿ ਕੈ 
ਗਯੋ ਆਪਨੇ ਥਾਨ ਮਝਾਰ । ਧਰੇ ਨੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪਰਾਪਤਿ ਹੋਈ,ਪਨ ਗੁਰ ਮਾਯਾ 
ਪ੍ਰਬਲ ਉਦਾਰ । ਭਰਮਾਯਰੋ, ਨਹਿਂ ਸਮੁੜਿ ਸਕਜੋ ਮਨ; ਇਮ ਕਾਲੂ ਕੀ 

ਗਾਥ ਬਿਚਾਗ ਅਬਿ ਲੋ ਥਾਨ ਤਹਾਂ ਤਿਸ ਕੋਰਾ ਬਿਦਤ ਅਹੈ ਤਿਸ ਦੇਸ਼ 

ਮੜਾਰ ॥ ੩੫ ॥ ਦੋਹਰਾ ॥ ਧੀਵਰ” ਕਾਲਹ ਔਰ ਹੈ ਤਿਸ ਕੀ ਕਥਾ ਨ 
ਜਾਨ”। ਗ੍ਰਾਮ ਨਿਥਾਣੇ ਸੇ" ਬਸਹਿ ਸੁਨਿ ਸ੍ਰੋਤ ਸਵਧਾਨ ॥ ੩੬ ॥ 
ਿਗਿਸ਼ੀ ਕੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪੇ ਸੂਰਜ ਰ੍ਰਿੰਧ ਸਪਤਮ ਰਾਸੇ “ਕਾਲੂ' ਪੁਨੂੰਗ ਬਰਨਨੈ ਨਾਮ ਖਸ਼ਟ ਪੰਚਾਨਤੀ ਅਸੂ । ੫੬ ॥ 

੫੭. [ ਕਾਂਰਾੜ ਪੁਰ ਪੂਵੇਸ਼ ਅਜਗਰ ਮੁਕਤ ] । 

ਦੌਹਚਾ ॥ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੈਧਜਾ ਭਏ ਉਠੇ ਸਭ ਤੇ ਆਇ । ਤਬੂ ਬਿਖੈ 
ਪ੍ਰਸੌਕ ਪਰ ਬੈਠੇ ਅਨੰਦ ਉਪਾਇ ॥ ੧ ॥ ਨਿਸ਼ਾਨੀਫੰਦ।ਖਾਨ ਪਾਨ ਕਰਿ 

ਜਾਮਨੀ ਸੁਖ ਤੇ ਪਰ ਸੋਏ । ਭਈ ਭੋਰ ਜਾਂਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸਵਧਾਨਹਿ ਹੋਏ । 

ਸੋਚ ਸ਼ਨਾਨਹਿ ਠਾਨਿ ਕਰਿ ਜਬਿਕਯੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼।ਹੇਤੁ ਅਰੂਢਨਿ ਕੇ ਤੁਰੈਗ 
ਅਨਵਾਯੋ ਪਾਸਾ ॥ ੨॥ ਜੋਧ ਸਹਿਤ ਜੋਧਾ ਸਕਲ ਕਰਿ ਕਰਿ ਨਿਜ 

ਡਤਾਰੀ।ਜ਼ੀਨ ਪਵੈਗਮ ਪਾਇ ਕਰਿ ਠਾਨੀ ਅਸਵਾਰੀ । ਦੁੰਦਭਿ ਬਾਜਤਿ 
ਸ਼ਬਦ ਬਡ ਸਤਿਗੁਰੁ ਚਢਿ ਚਾਲੇ । ਕਰਤੇ ਬਿਰਤ ਅਖੇਰ ਕੋ ਹਨਿ 

ਮ੍ਰਿਗਨਿ ਬਿਸਾਲੋ॥੩॥ਕਰਤਿ ਬਤਕ' ਬਹੁ ਜੋਧ ਮੋਂ ਮੁਖ ਹਾਸ ਬਿਲਾਸੇ । 

ਕਾਂਗੜਪੁਰਿ ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਭਏ ਉਤਰੇ ਭਿਸ ਪਾਸੇ। ਆਵਡਿ ਭਯੋ ਪ੍ਰਧੈਕ ਬਰ 
ਤਤਕਾਲ ਡਸਾਯੋ । ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੁ ਬੈਠੇ ਤਬਹਿ ਮੁਖ ਤੇ ਫੁਰਮਾਯੋ ॥ ੪॥ 

€ਜੋਧਸ਼ਾਹ ਗਮਨਹ ਸਦਨ ਬਿੱਸ੍ਰਾਮ ਕਰੀਜਹਿ। ਮਿਲਹੁ ਸਕਲ ਪਰਵਾਰ 
ਸੇਂ ਸੁਖ ਲੇ ਸੁਖ ਦੀ ਜੈਂ॥ਆਇਸੁ ਮਾਨੀ ਗਯੋ ਘਰ;ਆਈ ਤਿਸ ਦਾਰਾ” । 

ਲਗੇ ਘਾਵ ਗਨ ਤਨ ਬਿਖੈ ਪਤਿ ਸੂਰ ਨਿਹਾਰਾਂ ॥ ੫ ॥ ਜਾਨਯੋ ਭਯੋ 
ਸਹਾਇ ਗੁਰ ਏਤਿਕ ਰਣ ਘਾਲਾ । ਜਿਯਤਿ ਪਿਖਜੋ ਨਿਜ ਕੈਤ ਕੋ; ਬਲ 

ਕਰੇ ਬਿਸਾਲਾ” । ਤਬਿ ਬੂ=ਯੋ ਸਭਿ ਕਹਿਝਿ ਭਾ “ਗੁਰ ਸਮ ਨਹਿ ਦੂਜ 
ਕੂ (ਨਥਂ ਦਾ ਨਾਥ) ਨਹੀੰ ਰਹਿਆਂ। “ਬੀਵਰ । "(ਇਹ) ਕਬਾ ਉਸਦੀ ਨਾ ਜਾਣੋਂ । ̀ “ਸੇ ਦਾ 

ਅਰਥ “ਓਹ ਨਾਬ ਕਾਲੂ ਲੈਣਾ ਚਾਹਜੇ । “ਗਲਾਂ ਕਰਦੇ । $ਇਸਤੀ । “(ਜਿਚਨੇ) ਬਹੁਤ 

ਬਲ ਕੀਤਾ ਹੈ (ਜੋਗ ਵਿਚ) । “ਇਸਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਪਚਨੰਗਲ ਪਿੰਡ (ਹੁਸ਼ਜਰਪ੍ਹਂ ਦੱਸੀਵਾ ਹੈ । 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । - (੩੨੮੭) ਰਾਸਿ ੭ । ਸੱਸੂ ੫੭, 

ਸਕਲ ਕਲਾ ਸਮਰਬ ਬਲੀ ਸਗਰੇ ਜਗ ਪੂਜਾ /੬ ਚਹੈ' ਜਥਾ ਠਾਨਹਿੰ 
ਤਥਾ; ਮਾਨਹਿਂ ਸਰ ਆਨਾ" । ਬਡੇ ਭਾਗ ਹਮਰੇ ਭਏ ਮਿਲਿ ਕਿਯ ਸੁਖ 
ਨਾਨਾ । ਫੜੇ ਪਾਇ ਜਸੁ ਕੋ ਲਿਯੋ ਗਨ ਤੁਰਕ ਖਪਾਂਏ । ਕੌਨ ਕਹੈ ਅਸ 
ਜੰਗ ਕੋ ਲਸ਼ਕਰ ਬਡ ਆਏ ॥ ੭ ॥ ਤੁਰਕ ਹੁਤੇ ਬਹ ਅਧਿਕ ਹੀ ਹਮ 
ਭਟ ਬਹੁ ਥੋਰੇ। ਰਣ ਕਰਿ ਇਮ ਮਾਰੇ ਸਕਲ ਕਰ ਜੋਰਤਿ ਛੋਰੇ” । 
ਦਿੱਤਕਾਦਿਕ ਪਤਿ ਤੇ ਸੁਨੀ ਮਨ ਅਨੰਦ ਉਪਾਈਬੂਝਤਿ ਅਨਿਕਅਕੋਰ 
ਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਢਿਗ ਆਈ॥੮॥ਦੋਨਹੁ ਹਥਨਿ ਜੋਰ ਰ ਕਰਿ ਪਗ ਪ੍ਰ ਧਰਿ 
ਮਾਥਾ । ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਹਰਖਤਿ ਭਈ ਸ਼ਰਧਾ ਉਰ ਸਾਥਾ। ਸਿਖ ਤਨ੍ਜਾਂ 
ਕੌ ਪ੍ਰੋਮ ਲਖਿ ਬਰ ਗੁਰੂ ਬਖਾਨਾ । “ਰਹਹੁ ਸੁਹਾਗਨ ਲੋਕ ਜੁਗ ਭੋਂਗਹੁ 
ਸੁਖ ਨਾਨਾ ॥ ੯॥ ਗੁਰ ਸਿੱਖੀ ਮਹੁੰ” ਮਨ ਰਹਹਿ ਪੁਰਵਹੁ ਉਰ ਆਸ਼ਾ । 
ਸੈਕਟ ਨਾਨਾ ਭਾਂਤਿ ਕੇ ਤੁਮ ਤੇ ਹੁਇ ਨਾਸ਼ਾ।ਗੁਰ ਪ੍ਰਸੈਨ ; ਜਾਨਤਿ ਭਈ, 
ਮਮ ਕੈਤ ਰਿਬਾਏ। ਉਰ ਪ੍ਰਮੋਦ ਕਹੁ ਪਾਇ ਕੈ ਸ਼ੁਭ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਏ ॥ 
੧੦॥ “ਪ੍ਰਭੁ ਜੀ ! ਹਮ ਸੇਵਕ ਅਹੈਂ; ਤੁਮ ਹੋ ਰਖਵਾਰੇ । ਦੇਹੁ ਬਡਾਈ, 
ਦਾਸ ਕੌ ਰਾਵਰਿ ਬਿਵਹਾਰੇ। ਕਾਰਨ ਕਰਨ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਿਮ ਚਹੋ 
ਬਨਾਵੇ । ਚਰਨ ਕਮਲ ਚਿਤ ਮਹਿ ਬਸਹਿਂ,ਨਹਿ ਕਬਹੁੰ ਕੁਲਾਵੋ॥੧੧॥ 
ਪੁਨ ਪ੍ਰਨਾਮ ਕਰਿ, ਧਾਮ ਕੋ ਡੋਰੇ ਚਢ ਆਈ।ਨਿਸ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸਕਲ ਹੀ 
ਸਭਿ ਬਿਧਿ ਪਹੁੰਚਾਈ। ਮਧੁਰ ਤੁਰਸ਼ ਖਟ ਰਸਨਿ ਕੇ ਬਹੁ ੫ਠੇ ਅਹਾਰਾ। 
ਹਯਨਿ ਹੇਤੁ ਤ੍ਰਿਠ ਹਰਿਤ ਗਨ ਪਹੁੰਚੇ ਤਬਿ ਭਾਰਾ”॥ ੧੨॥ ਕਰਤਿ 
ਸਰਾਹਨਿ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸ਼ੁਭ ਅਚਜੋ ਅਹਾਰੇ। ਤ੍ਰਿਪਤੇ ਪਾਨੀ ਪਾਨ ਕਰਿ;ਪੁਨ 
ਪਾਨ ਪਖਾਰੇ । ਸੁਪਤਿ ਜਥਾ ਸੁਖ ਜਾਮਨੀ ਜਾਂਗੇ ਜਬਿ ਜਾਮੂ । ਨੌਚ 
ਸ਼ਨਾਨਹਿਂ ਠਾਨਿ ਕਰਿ ਬ੍ਰਿਤਿ ਆਤਮ ਰਾਮੂ“॥੧੩॥ਭਯੋ ਪ੍ਰਭਾਤਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 
ਝਬਥਿ ਸ਼ੁਭ ਬਸਤ ਸਜਾਏ । । ਸ਼ਸਤ ਸਿਪਰ ਕਟ ਧਾਰਿ ਕੈ ਬਡ ਸਭਾ 
ਲਗਾਏ।ਪੁਰਿ ਕੀਗਾਮਨਿ ਅਨਿਕ ਕੀ,ਸੁਨਿ ਸੈਗਤਿ ਆਈ।ਦੁਗਧਦਹੀ 
ਘਿਿਤ ਆਦਿ ਗਨ ਉਪਹਾਰਨ ਲਯਾਈ ॥ ੧੪॥ ਚਾਂਮਰ ਚਾਰੁ ਮਰਾਲ” 
ਸਮ ਵੁਰਤੋਂ ਦੁਤਿ ਪਾਵੇ । ਖਰੇ ਹਜ਼ਾਰਹੁੰ ਜੋਰਿ ਕਰ ਸ਼ੀ ਮੁਖ ਦਰਸਾਵੈਂ । 
ਚੈਦ ਮਨਹੁੰ ਰਿਤ ਸਰਦ ਕੋ ਉਡਗਨ ਮਹਿੰ ਸੋਹੈ। ਐਸੋ ਕੌਨ ਕਠੋਰ ਨਰ 
"ਦੇਫਤੇ ਈਨ ਮੰਨਦੇ ਹਨ । "ਵਿਚ । “ਕਾਵ ਸੁਤੇ ਸੁਜ਼ਾਵ ਹੈ ਆਪਦਾ ਜਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵਾਜਣਾ। 
5ਪੰਡਾਂ ਚਾਰੇ ਦੀਆਂ । ਆਤਮਾ ਵਿਖੇ ਬ੍ਰਿਤੀ ਲਗਾਈ । ਭੇਟਾ । ?ਹੇਸ ਵਾੜੂ । 



ਇਤ ( ੩੨੮੮ ) ਰਾਸਿ ੭ । ਲੱਸੂ ੫੭. 

ਪਿਖਿ ਨਹਿ ਮਨ ਮੋਹੈ॥੧੫॥ਸਾਧ ਰੂਪਾਂ ਪਿਤਾ ਸੁਤ ਦੋਨਹੁੰ ਚਲਿ ਆਏ । 
ਧਰਿ ਅਕੋਰ ਆਗੇ ਪੁਕੂ ਪਾਇਨਿ ਲਪਣਾਏ । ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਿ ਕੈ 

ਭਲੇ ਧੇਖੜਿ ਹਰਖਾਨੇ।ਸਿੱਖ ਆਪਨੇ ਜਾਨਿ ਕਰਿ ਨੀਕੇ ਸਨਮਾਨੇ ॥੧੬॥ 

ਪ੍ਕੁ ਜੀ! ਮਾਨਵ ਮੰਦ ਮਾਤ ਜਾਨਹਿੰ ਨਹਿ ਭੇਵ।ਸਮਤਾਂ ਚਾਹਤਿ ਆਪ 

ਸੋਂ;ਤੁਮ ਦੈਵਨ ਦੇਵਾ।ਨਹੀਂ ਸਹਾਰਹਿੰ ਸੁਰਾਸੁਰ ਰਣ ਖੇਤ ਮਝਾਰੇ । ਕੌਨ 

ਤਰਕ ਗਨ ਬਾਪੁਰੋ ਜੇ ਬਿਰਹਿ ਅਗਾਰੇ॥੧੭॥ਸ਼੍ੀਹਰਿਗੋਵਿੰਦ ਕਹਤਿ ਕੇ 

€ਹਯ-ਨਾਮ ਸੁਹੇਲਾ । ਰਹਜੋ ਜੈਗ ਮਹਿੰਹਸ਼ੱਤ੍ਰ ਹਤਿ ਬਹੁ ਘਾਵਨਿ ਮੇਲਾ" 

'ਸਨਤਿ ਜੋਧ ਕਰ ਜੋਰਿ ਕਹਿ“ਸਨਮੁਖ ਰਣ ̀  “ਮਾਂਹੀ। ਤੁਮਰੇ ਚਰਣਸਪਰਸ਼ 

ਤੋ ਹੁਇ ਪ੍ਰਾਨ ਬਿਨਾਹੀ”॥ ੧੮ ॥ ਉੱਤਮ ਪਦ ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਭਯੋ ਤਿਨ ਪੈਨ 
ਮੁਹਾਨਾ । ਬਡੇ ਭਾਗ ਪੁਰਬ ਹੁਤੇ ਨਹਿ ਆਨ ਸਮਾਨਾ? । ਬਿਧੀਦੈਦ ਸੁਨਿ 
ਕੈ ਕਹਯੋ“ਬਿਛੁਰਨ ਦੁਖ ਭਾਰੀ । ਰਾਵਰਿ ਬਾਕਨਿ ਤੇ ਮਿਟਜੋ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਨ 

ਧਾਰੀ ॥ ੧੯॥ ਜੇਕਰਿ ਹੋਤੋ ਅਪਰ ਢਿਗ ਇਕ ਕੇ ਮਰ ਜਾਨੋ । ਦੋਨੋ 

ਮਰਤੇ ਰਹਤਿ ਨਹਿੰ ਅਸ ਪ੍ਰੇਮ ਮਹਾਨੇ”। ਜਾਤੀ ਮਲਕ ਬਖਾਨਤੋ “ਇਨ 
ਸਮ ਨਹਿ ਆਨਾ”। ਹੁਤੇ ਉਚਿਤ ਇਹੁ %੫ ਕੇ ਤੁਮ ਮਹਦ ਮਹਾਨਾ!॥ 
੨੦॥ ਦਿੱਭਕਾਦਿਕ ਰਣ ਬਾਰਤਾ ਮਾਰਨਿ ਤੁਰਕਾਨੇ । । ਕਹਤਿ ਸੁਨਤਿ 

ਬੀਤੀ ਜਥਾ” ਸੁਨਿ ਸੁਨਿ ਬਿਸਮਾਨੋ। ਇਸੀ ਰੀਤਿ ਤ੍ਰੈ ਜਾਮਨੀ ਗੁਰ 

ਤਹਾਂ ਬਿਤਾਈ । ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਤਹਿੰ ਤੇ ਚਢੇ ਬਡ ਦੌੰਦਭਿ ਵਾਈ॥੨੧॥ਹਿਤ 

ਅਖੇਰ ਕੇ ਗਮਨ ਕਿਯ ਗਨ ਚਮੂੰ ਪਯਾਨੀ। ਸੈਗ ਜੋਧ ਚਢਿ ਕਰਿ ਚਲਯੋ 
ਹਿੜ ਸੇਵ ਮਹਾਨੀ।ਕਿਤਿਕ ਕੋਸ ਲੋ ਚਲਿ ਗਏ ਫਿਰਿ ਕਰਿ ਮਨ ਭਾਯੋ। 

ਡੇਰਾ ਕੀਨਸਿ ਤਿਸੀ ਥਲ ਪਿਖਿ ਬਾਨ ਸੁਹਾਯੋ॥੨੨॥ ਉਤਰਿ ਤੁਰੇਗ ਤੇ 
ਖਰੇ ਹੁਇ ਕਿਛੁ ਭਟ ਢਿਗ ਆਏ । ਜੋਧਰਾਇ ਸੋ ਬਾਤ ਕਹਿ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ 
ਬਿਕਸਾਏ । ਇਕ ਅਜਗਰ ਭਾਰੀ ਮਹਾਂ ਨਿਕਸਮੋ ਮੁਖ ਬਾਏ# । ਦਾਰੁਨ 

ਦੀਰਘ ਦੁਖੀ ਬਹੁ ਗਮਨਤਿ ਢੁਕਰਾਏ ॥ ੨੩॥ ਸਨਮੁਖ ਆਵਤਿ ਗੁਰੂ 
ਕੇ ਗਤਿ ਬੱਕ੍” ਕਰੰਤ॥ਨੀਠ ਨੀਠ ਹੀ ਚਲਤਿ ਹੈ ਚਿਤ ਮ੍ਰਿਤੂ ਚਹੈਤਾਂ । 

₹ਵੇਰੀ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਦੇ ਲੇਂਗਣ ਨਾਨ ਜੈਗ ਵਿਚ ਹੀ ਰਹਿਮ ਭਾਵ; 
ਮਰ ਗਿਆਂ । “ਭਾਵ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ । ” ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾ ਹੇਰ ਨਹੀਂ । "ਜਿਵੇਂ ਲੜਾਈ ਵਿਚ 
ਬਤੀ।“ਗਲਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਡ “ਟਚੀ ਚਾਲ 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੩੨੮੯) ਗਾਸਿ ੭ । ਅੰ] ੫7, 
ਭਟ ਦੌਰੇ ਤਿਹ ਬਰਜਿਬੈ"ਕੋ ਚਹਤਿ ਪ੍ਰਹਾਰਾ” । ਸਤਿਗੁਰ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਿਧਾਨ 
ਭਬਿ ਬਚ ਉਚ ਉਚਾਰਾ॥੨੪।ਹਟਕਹੁ ਨਹਿ ਪਰਹਾਰੀਯਹਿ,ਆਵਨ 
ਇਤ ਦੀਜੈ । ਦੂਰ ਦੂਰ ਸਭਿ ਖਰੇ ਹੁਇ ਅਵਿਲੋਕਨ ਕੀਜੇ! । ਅਚਰਜ 
ਹੇਰਨ ਹੇਤੁ ਤਬਿ ਹੋਏ ਬਿਰ ਸਾਰੇ । ਮੰਦ ਮੰਦ ਅਜਗਰ ਚਲਹਿ ਸ਼੍ਰੀ 
ਗੁਰੂ ਅਗਾਰੇ ॥ ੨੫ ॥ ਖਰੇ ਰਹੇ ਨਿਸ਼ਚਲ ਸਕਲ ਨੋਰੇ ਤਬਿ ਆਯੋ । 
ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਨ ਸਰੋਜ ਤੇ ਪਨਹੀ ਨਿਕਸਾਯੋ”।-ਦਹਨ ਅੰਗੁਸ਼ਟ 
ਉਠਾਇ ਕਰਿ ਤਿਹ ਸੀਸ ਛੁਹਾਲੋਪਤਿਤ ਪੁਨੀਤਹਿ ਕੌ ਪਰਸ ਬਹੁ ਪਾਪ 
ਮਿਟਾਂਯੋ“॥ ੨੬ ॥ ਭਗਨ ਸੀਸ ਭਾ ਉਦਰ ਲਗਿ ਮਰਿ ਗਾਂ ਤਤਕਾਲਾ । 
ਕਲਮਲਾਤ ਬਿਚ ਕਿਰਮ ਲਗ ਕਾਣਤਿ ਨਿਤ ਜਾਲਾ# । ਅੰਤਰ ਤੋਂ 
ਪੂਰਨ ਹੁਤੋ” ਆਮਿਖ ਤਿਸ ਖਾਤੇ । ਸਦਾ ਦੇਤਿ ਸੈਕਟ ਅਧਿਕ, ਬਸ 
ਚਲਹਿ ਨ ਜਾਂ ਤੇ । ੨੭॥ ਨਿਕਟਿ ਖਰੇ ਸਭਿ ਦੇਖਤੇ ਸਨਿ ਪਹੁੰਚੇ ਧਾਏ। 
ਬਿਧੀਚੇਦ ਅਰੁ ਜੋਧ ਆਦਿ ਉਰ ਮਹਿ ਬਿਸਮਾਏ । ਬੂਝਨਿ ਕੀਨੇ ਜੋਰਿ 
ਕਰ “ਅਹਿ ਇਹ ਕਿਮ ਆਯੋ ?(ਚਰਨ ਛੁਵਤਿ ਹੀ ਆਪ ਕੋ ਨਿਜ ਤਨ 
ਮੁਕਤਾਯੋ ॥ ੨੮ ॥ ਪਰੇ ਕਿਰਮ ਕਿਮ ਘਨੇ ਤਨ ਇਹ ਅਚਰਜ ਜੋਵਾ । 

ਹ ਕਲਮਲ ਕੇ ਕਰੇ ਤੇ ਇਮ ਦੁਖ ਫੋਲ ਹੋਵਾ £?। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਗੋਵਿੰਦ 
ਸਭਿਨਿ ਸੋਂ ਅਹਿ ਗਾਬ ਉਚਾਰੀ। “ਪੂਰਬ ਜਨਮ ਮਹੇਤ ਇਹ ਬਿਦਤਯੋ 
ਜਗ ਭਾਂਰੀ ॥ ੨੯॥ ਚਹੁੰਦਿਸ਼ਿ ਕੇ ਨਰ ਮੰਨਤਾ ਕਰਿ ਸੀਸ ਨਿਵਾਵੈਂ । 
ਅਨਿਕ ਪਦਾਰਬ ਆਨ ਕਰਿ ਇਸ ਕੋ ਅਰਪਾਵੈਂ । ਜਿਤੇ ਕਿਰਮ ਤਨ 
ਮਹਿੰ ਪਰੇ ਸਗਰੇ ਤਬਿ ਚੋਲੇ । ਹੋਇ ਬਡਾਈ ਜਗਤ ਬਡ ਇਸ ਹਿਤ ਕਰ 
ਮੇਲੋ੯॥ ੩੦॥ ਅਹੈਕਾਰ ਓਰ ਮਹਿ ਬਡੋਂ-ਮਮ ਸਮ ਨਹਿੰ ਦੂਜਾ । ਕਰਹਿ 
ਦੇਸ਼ ਸਭਿ ਬੈਦਨਾ ਚਰਨਨਿ ਕੀ ਪੂਜਾ।ਸਿਮਰਨੋ ਨਹਿ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਸ਼ੁਭ 
ਕਰਮ ਨ ਕੀਨਾ । ਗਨ ਚੋਲਨਿ ਕਰਿਬੋ ਭਜਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਨ ਦੀਨਾ” ॥ 
੩੧॥ ਹੈਕਾਰਤਿ ਹੀ ਮਰਿ ਗਯੋ ਜੂਨੀ ਅਹਿ ਪਾਈ । ਲੋਕ ੫ਲੋਕ ਸੁਖ ਤੇ 
“ਸੂਰਮੇ ਤਿਸ(ਅਜਗਰ ਨੂੰ) ਰੇਕਣ ਵਾਸਤੇ ਦੌੜ ਗਏ। "ਤੇ ਕੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਚਾਗੌਦਾ ਸੀ। 
ਹੈ । ₹ਸਾਰੇ । “ਜੁੱਤੀ ਤੋਂ ਚਰਨ ਕਵਲ ਕੇ ਚਿਆ । “ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤ ਕਰਨ ਵਾਲੋ` (ਚਰਨ 
ਕਵਲ ਨੂੰ) ਪਰਸਕੇ ਅਪਣਾ ਪਾਪ ਉਸਨੇ ਮਿਟਵਾਯਾ । =ਵਿਚ ਨਿਕੇ ਨਿੱਕੇ ਕ੍ਰਮ ਕਰਬਠਨ 
ਛ੍ਰਬਲ ਪਏ.ਕਰਦੇ ਸਨ ਜੋ ਸਾਹ (ਸਪ ਨੂੰ) ਕਣਦੇ ਹੈਦੇ ਸਨ । ?ਭਰਿਆਂ ਸੀ (ਕੀੜਿਆਂ 
ਨਾਰ) । "ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵੱਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਲਦਾ / ੯ਇਕਠੇ ਕੀਤੋ ਸੀ (ਚੇਲੇ) । ੧5"” ਨੂੰ 
ਭਜਨ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ (ਇਸਨੇ) ਨ' ਦਿੱਤ । 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੩੨੯੦) ਰਾਸਿ 2। ਅਸੂ ਪ੮. 

ਰਖੇ, ਸੋ ਕਰਿਮ, ਸਮੁਦਾਈ' । ਕਾਟਿ ਕ਼ਾਟਿ ਗਨ ਖਾਂਤਿ ਹੈ' ਨਹਿ ਇਨਹਿ 
ਉਧਾਰਾ।ਪਲਣਾ ਪੁਰਬ ਜਨਮ ਕੌ ਲੋਤੇ ਇਸ ਬਾਰਾ॥੩੨॥ਆਪ ਨ ਉਧਰਜੋ 
ਜਗਤ ਤੇ, ਨਹਿੰ ਸਿੱਖ ਉਬਾਰੇ । ਨਿਜ ਮਨਤਾ ਕੇ ਹੇਤੁ ਕਹਿ ਸ਼ੁਭ ਕਾਜ 
ਵਿਸਾਰੇਲਂ । ਇਨ ਸਮ ਕੀ ਗਤਿ ਦੇਖਿ ਕਰਿ ਜੇ ਨਹਿ ਸਿਮਰੈਤੇ । ਸੀ 
ਨਾਨਕ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਇਕ ਉਚਰਜੋ ਹਿਤਵੇਤੇ ॥ ੩੩॥ _ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ॥ 

ਕੁਲਹਾਂ ਦੇਦੇ ਬਾਵਲੇ ਲੈਦੇ ਵੜੇ ਨਿਲਜ ॥ ਦੂਹਾ ਖਡ ਨ ਮਾਵਈ 
ਤਿਕਲਿ” ਬੈਨ ਛਜ ॥ 

ਦੋਹਰਾ ॥ ਕਰ ਨ ਸਕਹਿੰ ਅਪਨੋ ਭਲੋ ਗੁਰ ਮਿਲਿ ਪਾਇ ਨ ਗਕਾਨ। 
ਉਰ ਅੰਧੇ ਅਹੈਕਾਰ ਤੇ ਨਹਿੰ ਪਰਕੁ ਸਿਮਰਨ ਠਾਨਿ ॥ ੩੪॥ ਹਿਤ 
ਮਨਤ ਕਰਿ ਜਤਨ ਬਹੁ ਚੇਲੇ ਬ੍ਰੰਦ ਬਨਾਇ । ਭਿਨ ਕੀ ਹੋਵੜਿ ਅਸ 
ਦਾਸ਼ਾ;ਬਹੁ ਜੂਨੀ ਭਰਮਾਇ॥੩੫॥ਹੁਤੋ ਸੁਕਰਮਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਸ ਆਇ ਪਰਯੋ 
ਸ਼ਰਨਾਇ।ਐਂਬਿ ਸ਼ੁਭ ਗਤਿ ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਭਈ ਤਨ ਪੰਨਗ ਮੁਕਤਾਇ॥੩੬॥ 
ਇਵ ਸੂੀ-ਠੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਜਿੰਦ ਸ੫੩॥ ਰਾਸੈ ਅਅਜਗਰ' ਪ੍ਸੋਗ ਬਰਨਨੈ ਨ%੧ ਸਪਤ ਪੰਚਾਸਤੀ ਅਸੂ ॥ ੫੭॥ 

੫੮, [ ਕਾਂਗੜ ਪੁਰ ਤੇਰਾ ]। 
ਦੌਹਰਾ॥ ਉਡਰਜੋ ਡੋਰ! ਜਹਿੰ ਕਹਾਂ ਸ਼੍ਰੀਸਤਿਗੁਰ ਚਹੁੰ ਓਗਕਰਤਿ ਹਿਰੇਖੀ, 
ਹਯ ਲਗੇ ਬੜੇ ਕਿਲਕ ਬੰਧਿ ਡੌਰ ॥ ੧॥ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ੬੮॥ ਕਰੇ ਫਰਸ਼ 
ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਬਿਰੇ ਬੈਠੇ ਬਹੁ ਪਾਸਾ । ਅਨਿਕ ਪਕਾਰਨਿ ਬਾਰੜਾ ਯੁਤਿ ਹਾਸ 
ਬਿਲਾਸਾਂ । ਸੁਪਕਾਰ ਤਿਸ ਕਾਲ ਮਹਿੰ ਹਿਤ ਕਰਨ ਰਸੋਈ।ਲਗੇ ਸੁਧਾਰਨ 
ਥਾਨ ਕੋ ਖਨਿ ਅਵਿਨੀ ਜੋਈ ॥ ੨ ॥ ਕੁਛਕ ਖਨੀ ਜਬਿ ਅਸਥਿ ਗਨ 
ਨਿਕਸੇ ਨਰ ਕੇਰੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਢਿਗ ਕਹਜੋ €ਉਦਿਆਨ ਘਨੇਰੇ । 
ਨਿਕਸਤਿ ਮਾਨਖ ਕੇ ਅਸਥਿ ਇਕ ਬਲ ਸਮੁਦਾਂਏ । ਕਿਸ ਕਾਰਨ 
ਇਕਠੇ ਗਡੇ;ਨਹਿ ਜਾਂਨੀ ਜਾਏ॥।੩॥ਸ੍ਰੋਯਾਫੈ।ਉਠਿ ਗਮਨੇ ਹਿਤ ਹੇਰਨਿ 
ਸਤਿਗੁਰ ਬਿਧੀਚੇਦ ਆਦਿਕ ਸਮੁਦਾਇ।ਜੌਧਰਾਇ ਸੋਗ ਸਗਰੇਬਿਸਮਤਿ 
ਜਾਇ ਪਿਖਜੋ ਠਾਂਢੇ ਤਿਸ ਬਾਇਂ । ਖਨਵਾਵਤਿ ਨਿਕਸੇ ਨਰ ਅਸਥੀ 
ਭਏ ਬਿੰਦ ਤਹਿ ਢੇਰ ਲਗਾਇ'ਸਭਿ ਕੇ ਤਰੇ ਕਰੈਗ ਇਕ ਸਾਰੋ ਅਸਬਿ 
ਨ ਭਗਨ ਭਾਂਹਿ ਦਰਸਾਇ ॥ ੪ ॥ ਸਭਿਹਿਨਿ ਬੂਝੇ ਸਤਿਗੁਰ ਬੋਲੇ 
6ਅਤਿ ਦੁਰਭਿੱਛ"ਪਰਯੋ ਇਕ ਕਾਠਗਕਿਤਿਕ ਬਰਖ ਬਰਖਾ ਨ ਕਰੀ ਘਨ 
“ਜੇ ਸਾਰੇ ਕੀੜੇ (ਹੇ ਗਏ) । “ਲੱਕ ਨਾਲ । ਸਮੂੰਹ ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਉਥੇ ਵੇਰ ਲਗ ਗਿਆ / 
ਝਕਾਲ । #ਪਾ:-ਸਭਿ ਕਾਰਜ ਸਾਰੇ । 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ । ` ( ੩੨੯੧) ਰਾਸਿ ੭ । ਅੰਸੂ ਪ੮ 

ਧਰਾ ਭਈ ਤਥਿ ਸੁਸ਼ਕ ਬਿਸਾਲ।ਨਿਕਟਿ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਅੰਨ ਨ ਉਪਜਨੋ 
ਛੁਧਾਂ ਕਸ਼ਟ ਤੇ ਮਨੁਖ ਬਿਹਾਲ । ਤਜਿ ਤਜਿ ਸਦਨ ਫਿਰੇ ਸਭਿ ਇਤ 
ਉਤ ਤ੍ਰਿਪਤਿ ਨ ਨੋਤਿ; ਰਹੇ ਬਹ ਭਾਲ॥੫।ਜਿਸ ਕੌ ਸਰਬ ਕਰੋਗ ਇਹ 
ਦੇਖੜਿ; ਹੁਤੋ ਸਮੇ ਤਿਸ ਅਜ਼ਮਤਵਾਨ । ਜੇ ਚਿਤ ਚਾਂਹੜਿ ਅਪਨੇ ਇਹ 
ਤਬਿ ਖਸ਼ਟ ਰਸਨਿ ਕੇ ਅਸਨ ਮਹਾਨ । ਪਕੀ ਰੋਫਕ। ਸੂ੫" ਰੁਓਦਨ” 
ਅਨਿਕ ਬਿਧਿਨਿ ਕੇ ਗਨ ਪਕਵਾਨ । ਸਭਿ ਅੰਵਿਨੀ ਕੋ ਛਾਦਨ ਕਰੜੋਂ, 
ਬਾਂਛਤਿ ਥਨਤਿ ਜਿ ਕਰਤਿ ਬਖਾਨ ॥ ੬ ॥ ਪਰ੍ਭੁ ਕੋ ਭਾਣਾਂ ਮਾਨਿ ਸੀਸ 
ਪਰ ਕਰਾਮਾਤ ਕਜੋਂਹੇ ਨ ਤਬਿ ਕੀਨਿ । ਛੁਧਤਿ ਦੁਖਯੋ ਅਤਿ ਅੰਨ ਨ 
ਪਰਾਪਤਿ ਅਪਨੋ ਸਦਨ ਤਯਾਰਿ! ਕਰਿ ਦੀਨਿ । ਵਸਤੁ ਫੋਕਰਾ ਸਿਰ ਪਰ 
ਧਰਿ ਕਰਿ ਗਮਨਜੋ ਲੋਕਨਿ ਸੇਗ ਪ੍ਰਬੀਨ । ਜਿਤ ਕਿੜ ਫਿਰੜਿ ਅੰਨ 
ਬਿਨ ਬਯਾਕੁਲ ਦੁਰਬਲ ਅੰਗਨਿ ਓਜ ਬਿਹੀਨ॥੭॥ਬਿਚਰਤਿ ਇਤ ਉਤ 
ਥਕਤਿ ਪ੍ਰਾਨਿ ਹੁਏ ਆਨ ਪਰੇ ਸਗਰੇ ਇਸ ਥਾਇ। ਇਕ ਨਿਸ ਦਿਨ 
ਮਹਿੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਭਏ ਗਨ ਜਿਯੜਿ ਰਹੇ ਜੇ ਤਿਨਹੁੰ ਉਠਾਇ । ਝੇਰੇਂ ਬਿਖੈ 
ਪਾਇ ਕਰਿ ਦਵਨੇ, ਤਬਿ ਕੇ ਅਸਥਿ ਅਹੈਂ ਸਮੁਦਾਇ । ਕਰੌਗ ਸਕਨਨ 
ਜਿਸ, ਧੈਨ ਪੁਰਖ ਇਹੁ, ਅਜਰ ਜਰਨ ਭਾਖ਼ਹਿੰ ਇਸ ਭਾਇ ॥ ੮ ॥ 
ਅਜ਼ਮਤ ਜਰਹੋ ਪ੍ਰਾਨਿ ਤਨਾਂਛੋਰੇ ਪ੍ਰਭੁ ਆਇਸੁ ਮਹਿ ਰਹਿ ਸੁਖ ਮਾਨਿ। 
ਬੈਦਨੀਯ ਸਭਿ ਜਗ[ ਕੇ ਅਸ ਹੁਇ ਧੀਰਜ ਬੀਰਜਵੈੜਿ ਮਹਾਨ॥ਇਮ 
ਕਹਿ ਸਤਿਗੁਰ ਸਭਾ ਬਿਰਾਜੇ ਬਿਸਮ ਭਏ ਸੁਨਿ ਗਾਬ ਪੁਰਾਨ”ਸੁਪਕਾਰ 
ਤਬਿ ਤਯਾਰ ਅਹਾਰ ਸੁ ਕਰਜੋ ਜਾਇ ਕਰਿ ਆਨ ਸਬਾਨ॥ ੯॥ ਲਯਾਇ 
ਨਿਕਟਿ ਗੁਰ ਕੋ ਅਚਵਾਇਵ ਸਗਰੇ ਤ੍ਰਿਪਤਿ ਭਏ ਭਣ ਬ੍ਰਿੰਦ । ਏਕ 
ਜਾਮਨੀ ਤਹਾਂ ਬਿਤਾਈ, ਚਵੇ ਪ੍ਰਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਗੋਵਿੰਦ । ਉਭਰ ਪਰੇ ਪੁਰਿ 
ਕਾਂਗੜ ਕੇ ਢਿਗ ਕ੍ਰਿਪ ਜੋਧ ਪਰ ਧਰਤਿ ਬਿਲੰੰਦ।ਮਿਲਜੋ ਰਹੈ ਨਿਸਦਿਨ 
ਸੁਖਪਾਵੈ ਕਰਤਿ ਬਾਰਤਾਲਾਪ ਅਨੰਦ॥੧੦॥ਹਾਬ ਜੋਰਿਕਰਿ ਜੋਧਬਖਾਨੀ 
ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਹੁ ਇਮ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਿਧਾਨ !। ਪਾਵਨ ਕੋ ਕਰਿ ਪਾਵਨ ਘਰ ਮਮ 
ਪਾਵਨ ਕਰਹੁ ਦਾਸ ਕੋ ਜਾਨਿ“ । ਅਚਹੁ ਅਹਾਰ ਆਪ ਤਹਿ ਬੈਠਹੁ; ਪੁਨ 
ਚਾਹਤਿ ਕੀਨੋ ਪ੍ਰਸਥਾਨ“। ਇਹ ਅਭਿਲਾਖਾ ਪੂਰਨ ਕੀਜੈ, ਸਰਬ ਕਠਨਾ 
੧ਦਾਲ । “ਚਾਵਲ 1 “ਟੋਏ! “ਪੁਰਾਣੀ । “ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਪਵਿੰਤ੍ਰ ਕਦੋ ਦਾਸ 
ਜਾਣਕੇ । ੬ਵਿਦਾ ਹੋਣਾ । ਖਪਰ੪-ਤਬਿ । 1ਪਾ:-ਜਨ । 



ਸ਼੍ਰ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਤਜ । ( ੩੨੮੨) ਗਾਸਿ 2। ਲੰਸੂ ੫੮. 

ਸਮਰਬ._ ਗੁਨ ਵਾਨ” ॥ ੧੧॥ ਭਏ ਪ੍ਰੰਮ ਬਸਿ ਬਿਨਤੀ ਮਾਨੀ ਗੁਰੂ 
ਗ਼ਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਕ੍ਰਿਪਾਠਗਲੈ ਕਰਿ ਗਮਨਜੋ ਸਦਨ ਆਪਨੇ ਰੁਚਿਰਾਸਨ' 
ਇਕ ਡਾਸਿ ਬਿਸਾਂਲ। ਕਰ ਕੌ ਜੋਰਿ ਬਿਠਾਵਨ ਕੀਨੇ,ਦੈਪਤਿ ਆਇ ਹਰਖ 
ਤਿਸ ਕਾਲ । ਜਲ ਕਰ ਧਾਰਿ ਜੋਧ ਤਬਿ ਡਾਰਤਿ; ਚਰਨ ਭਾਰਜਾਂ ਭਲੋ 
ਪਖਾਲਿ” ॥੧੨॥ ਚਰਨਾਂਮਿ੍ਿਤ ਕੋ ਪਾਨ ਕਰਜੋ ਜੁਗ ਸੀਸ ਇਿਲੋਚਨ ਕੇ 

ਤਬਿ ਲਾਇ । ਸਦਨ ਕਰਸੋ ਛਿਰਕਾਵਨ ਸਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਰਧਾ ਅਧਿਕ 

ਵਧਾਇ।ਨਾਨਾਬਿਧਿ ਕੇ ਸ੍ਰਾਦਲ ਭੋਜਨ ਬਾਰ ਪਰੋਸਿ ਆਪ ਹੀ ਲਯਾ!੬। 

ਧਰਿ ਆਗੇ ਨਿਜ ਲੇ ਰੁਮਾਲ ਕਰ,ਦੈਪਤਿ ਠਾਂਢੇ ਅਸਨ ਅਚਾਇ ॥੨੩॥ 

“ਇਹੁਸ਼ਹਾਦਲ ਬਹੁ ਮਧੁਰ ਬਨ ਕੋ ਪ੍ਰ੍ਭ,ਇਹ ਬਹੁ ਤੁਰਸ਼ ਸਲਵਨਪ੍ਰਕਾਰ'। 
ਇਮ ਕਹਿ ਕਰਿ ਬਹੁ ਧਰਿਧਰਿ ਭਾਉਂ ਸਨੇ ਸਨੇ ਅਚਵਾਇ ਅਹਾਰ । 

“ਮਹਾਂਰਾਜ ਇਹ ਅਪਰ ਅਸਨ ਸ਼ੈ;ਲੀਜਹਿ ਸ੍ਰਾਦ ਕਰਜੋ ਹਿਤਧਾਰਿ।ਇਮ 
ਕਹਿ ਨਏ ਨਏ ਧਰਿ ਆਗੈ ਕਰ/ਹ ਰਿਬਾਵਨ ਗੁਰੂ ਉਦਾਰ ॥ ੧੪ ॥ 

ਤ੍ਰਿਪਤਿ ਭਏ,ਸੁੰਦਰ ਜਲ ਸੀਤਲ ਸਿੱਖ ਸੁਤਾ ਲੇ ਕਰਿਨਿਜ ਹਾਘਦਿਯੋ 
ਪਾਨ ਕਰਿਬੇ ਕੌ ਤਿਸ ਛਿਨ,ਲੇ ਕਰਿ ਪੀਵਤ ਭੇ ਜਗ ਨਾਂਘ। ਕਰਜੋ ਦੁਰਾਂ 
ਅਰੁ ਪਾਨ ਪਖਾਹੇ'ਪ੍ਰੇਮ ਪਰਖ ਲਖਿ ਸ਼ਰਧਾਂ ਸਾਬ।ਬਰ ਕੌ ਦੇਤਿ ਭਏ ਸ਼੍ਰੀ 

ਜਗ ਗੁਰ ਜਬਿ ਦੇਪੰਤਿ ਪਦ ਧਾਰਯੋ ਮਾਥ ॥ ੧੫॥“ਭੁਮਰੇ ਉਹ ਗੁਰਮਤਿ 
ਹੁਇ ਪ੍ਰਾਪਤਿ;ਹਮ ਪ੍ਰਲੌਕ ਮਹਿੰ ਬਨਹਿੰਸਹਾਇ।ਭਗਤਿ ਗਜਾਂਨ ਅਭਜਾਸੋ 
ਦੌਪਤਿ ਸੱਭਿਨਾਮ ਸਿਮਰਹੁ ਲਿਵਲਾਇ। ਪ੍ਰਭੁ ਭਾਣੇ ਮਹਿ ਹਰਖਹੁ 

ਹਿਤ ਧਰਿ, ਹਉਮੈ ਤਜਾਗਹੁ ਮਿਥਯਾ ਭਾਇ। ਅਨਹੋਵਤਿ ਹੀ ਉਪਜੀ 
ਹਿਯ ਮਹਿ, ਲਖਹੁ ਸਰੂਪ ਜੁ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਇ ॥ ੧੬॥ ਹੁਤੋ ਕੂਤ ਜੋ 
ਰਹੈ ਭਵਿੱਖਤ ਸਤਿ ਚੇਤਨ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਮਾਨਿ” । ਸੋ ਸਰੂਪ ਤੁਮ ਅਪਨੋ 
ਜਾਨਹੁ ਨਹਿ ਉਪਜੈ ਨਹਿੰ ਹੋਵਤਿ ਹਾਨ।ਸੁਖਮ ਤੇ ਅਤਿ ਸੁਖਮ ਹੈ ਨਿਤ, 
ਅਹੈ ਮਹਦ ਤੇ ਮਹਦ ਮਹਾਨ। ਅੰਤਹਿਕਰਣ ਉਪਾਧੀ ਸੋ' ਮਲਿ ਇੰਦ੍ਯ 
ਸੋਂ ਸਬੰਧ ਪੁਨ ਠਾਨਿ॥੧੭॥ਹਰਖਸੋਗ ਕੋ ਭਾਗੀ ਬਨਿ ਕਰਿ ਜਨਮ ਮਰਨ 
ਕੇਂ ਪੁਨ ਪੁਨ ਪਾਇ।ਨਹਿੰ ਸੇਖਯਾਂ ਪੂਰਬ ਤਨ ਧਾਰਨ? ਚੌਰਾਸੀ ਲਖ ਜੂਨ 
੧ਸ੍ਹਣਾਂ ਵਿਫੌਣਾਂ । “ਧੋਤੇ । “ਦੇਹਾਂ ਨੇ । $ਹੇਬ ਧੇਤੇ । “ਹਉਮੈ ਭਾਵਨਾ ਤਿਆਗੋ (ਕਿਓਂਕਿ) 
ਇਹ ਮਿਬਯ ਹੈ ਅਣਹੁੰਦੀ ਹੀ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਉਪਜੀ ਹੈ । <ਜਾਣੇ । “ਪਿੱਛੋ ਜੋ ਸ਼ਰੀਰ ਧਾਰੇ 

ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿਣਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ! 



ਸਰੀ ਗੁਚ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੩੨੯੩ ) ਰਾਸਿ ੭ । ਅੱਸੂ ੫੮. 

ਭੁਰਮਾਇ। ਆਗੇ ਜੁਗ ਅਸੈਖ ਮਹਿ ਜਾਨਹੁ ਧਰਹਿ ਦੇਹਿ', ਭੋਗਹਿ, 
ਬਿਨਸਾਇ । ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਮ ਕੈ ਬਸ ਪਰਿ ਕੈ ਉਚ ਕਿ ਨੀਚ ਹਰਟ ਕੌ 
ਭਝ” ॥ ੧੮॥ ਜਹਿਂ ਤਨ ਧਰਹਿ ਬਿਰਹਿ ਨਹਿ ਕਿਤਦੂੰ; ਬਿਨ ਭਨ 
ਰਹਹਿ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਕਾਲ।ਯਾਂਤੇ ਬਡ ਸੇਕਣ ਕੌ ਭਯਾਗਨਿ, ਕਰਹਿ ਭਲੋ 
ਨਰ ਜਤਨ ਬਿਸਾਂਲ । ਇਕ ਸਿਮਰਨ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰੇ ਬਿਨ ਫਸਜੋ ਰਹੈ 
ਇਹ ਨਿਤ ਜਮ ਕਾਲ”।ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਨਾਮ ਨ ਪ੍ਰਾਂਪਤਿ ਗੁਰਸੇਵਹਿ 
ਤਬਿ ਹੋਇ ਨਿਹਾਲ]? ॥ ੧੯ ॥ ਦੋਹਰਾ ॥ ਸੁਨਤਿ ਜੋਧ ਕਹਿ ਜੋਰਿ ਕਰ 
“ਲਖਹੁ ਆਪਨੇ ਦਾਸ । ਰਖਹੁ ਲਾਜ ਨਿਜ ਨਾਮ ਕੀ ਕੀਜਹਿ ਸੁਖ਼ਤਿ 
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ॥ ੨੦ ॥ ਪ੍ਰਤਿ ਹੋਤ ਤਯਾਂਰੀ ਕਰਹੁੰ ਰੁਚਹਿ ਨ ਤਜਿਬੋ ਸਾਬ । 
ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਆਨੰਦ ਹੁਇ ਲੋਹੁ ਸੈਗ ਮੂੜ ਨਾਬ? ॥੨੧॥ ਪੁਨ ਪ੍ਰਸੈਨ ਰ੍ਰੇ 
ਸਤਿਗੁਰੂ ਕ੍ਰਿਪਾ ਰਸੀਲੋ ਨੈਨ । ੫ਿਖਿ ਦੌਪਤਿ ਕੇ ਭਾਵ ਕੌ ਕਹਤਿ ਸੁ ਮੁਖ 
ਤੇ ਬੈਨ ॥੨੨॥ “ਅਬਿ ਤੁਮ ਕਾਂਗੜ ਪੁਰਿ ਬਸਹੁ ਰਿਦੈ ਧਾਰਿ ਗੁਰ ਧਾਨ। 
ਸੱਤਿਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਹੁ ਦੁਹਿ ਲੋਕਨਿ ਕਲਿਆਨ ॥ ੨੩ ॥ ਪੁਨ 
ਹਮ ਪਠਹਿ ਹਕਾਰ ਜਬਿ, ਕੌ ਦਿਨ ਕਿਤਿਕ ਬਿਤਾਇਂ । ਮਿਲਹੁ ਆਨਿ 
ਆਨੰਦ ਸੋਂ ਹੁਇ ਡੇਰਾ ਜਿਸ ਥਾਇੰ॥੨੪॥ਬਹੁਰ ਜੋਧ ਕੀ ਭਾਰਜਾ ਬੋਲੀ 
ਬਿਨੈ ਸਮੇਤ । “ਰਾਵਰ ਭੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਮਹਿ ਆਵਹੁ ਕਬਹਿ ਨਿਕੇਤ? ॥ 
੨੫ ॥ ਪੁਨ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਗੋਵਿੰਦ ਕਹਜੋ “ਰੂਪ ਅਪਰ ਕੋ ਧਾਰਿ । ਤੁਵ 

"ਅਗਲੇ ਜੁਗ ਵਿਚ ਜਾਣੋ ਬੇਅੰਤ ਦੇਹਾਂ ਬਾਰੇਗਾ । “ਹਰਫ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ । ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਵਿਚ। 

ਪਾ:-ਜਾਲਿ । 

7 ਕਵਿ ਜੀ ਦੇ ਵੇਦਾਂਤ ਦੇ ਖਿਆਲ ਤੇ ਹੋਚ ਵੇਦਾਂਤ ਦੇ ਰੀਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪੰਥ ਵਿਚ ਖਰੜ 
ਗਿਆਨੀ ਬੜੇ ਵਧੇ ਹਨ । ਕਵਿ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਖਾਸ ਤਾਕੀਦ ਪਰ ਵਾਚਯ ਗਿਆਨੀ ਕਦੇ 
ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਦੇ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ “ਇੰਕ ਸਤਿਨਾਮ ਦੇ ਸਿਮਰੇ ਬਿਨਾਂ ਜਮ ਦੇ ਵੱਸ 
ਪਿਆ ਰਹੇਗਾ; ਨਾਮ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇਵਾਂ ਪਰ ਪੁਸੈਨ ਹੈ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰ 
ਦੇਂਦੇ ਹਨ ।” ਇਹ ਜੇ ਨਾਮ ਅਰਾਧੇ ਬਿਨਾ; ਹਾਂ; “ਲਖੁ ਲ੯ ਗੇੜਾ ਆਖੀਅਹਿ ਏਕ ਨਾਮੁ 
ਜਗਦੀਸ” ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਤ ਦੀਆਂ ਪਉੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹੇ ਬਿਨਾ ਜੇ ਬਣ ਬੈਠਦੇ ਹਨ, ਓਹ ਗੁਰਬਾਣੀ 
ਵਿਚ _ਐਉਂ ਦਰਸਾਏ ਹਨ:-'ਸੁਣਿ ਗਲਾ ਆਕਾਸ ਕੀ ਕੀਟਾ ਆਈ ਰੀਸ” । ਉਨ੍ਹਾਂ 
ਦਾ ਮੰਤ ਦਸਿਆ ਹੈ “ਕੂੜੀ ਕੂੜੇ ਠੀਸਾ (ਜਪੁਜੀ) । 



ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੩੨੯੪ ) ਰਾਸਿ ੭ । ਅਸੂ ੫੯. 

ਸੈਤੜਿ ਕੇ ਸਦਨ ਮਹਿ ਬਸੌਂ ਆਨਿ ਤਿਸ ਬਾਰਾ ਂ॥੨੬॥ ਬੈਸ ਪ੍ਰਵਿ ਰਤਹਿ 
ਅਧਿਕ ਸੁਖ, ਤੁਮ ਆਏ ਮਮ ਕਾਜ” । ਹਲਤਿ ਪਲਤਿ ਰੱਖੜਕ ਅਹੋਂ 
ਕੁਗਤਹੁ ਰਾਜ ਸਮਾਜ) ॥ ੨੭॥ ਇਿਮ ਬਰ ਦਿਯੋ. ਬਿਸਾਲ ਕੌ ਦਹ 

ਲੌਗਨਿ ਸੁਖ ਕੋਰ । ਦੈਪਤਿ ਪਾਇ ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੋ ਸਿਰ ਧਰਿ ਪਦ ਪਰ ਢੇਰ ॥ 

੨੮॥ ਆਸ਼ਿਖ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਉਠੇ ਸਿਵਰ ਬਿਰਾਜੇ ਜਾਇ । ਸੁਪਤਿ ਜਥਾ 

ਸੁਖ ਜਾਮਨੀ ਪ੍ਰਾਤਿ ਭਈ ਪੁਨ ਆਇ ॥ ੨੯ ॥ ਸੋਚ ਸ਼ਨਾਨ ਸੁ ਧਜਾਨ 

ਕਰਿ ਬਸਤੁ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਕੌ ਪਾਇ। ਤਯਾਰਿ ਅਰੂਵਨਿ ਕੌ ਭਏ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ 
ਸੁਖਦਾਇ 1 ੩੦ ।। ਇਤ ਸ਼ ਗੁਰ ਪੁਤਾ੫ ਸ਼ੁਰਜ ਗ੍ਰਿਦੇ ਸ੫੩॥ ਰਾਸੇ 'ਕਾਂਗੜ ਪੁਨ _ਆਗਵਨ' ਪ੍ਰਸੇਗ _ਬਰਨਨੇ 
ਨਾਮ ਅਸ਼ਟ ਪੰਚਾਸਤੀ ਅੰਸ਼ ॥ ੫੮ ॥ 

੫੯.[ ਕਾਂਗੜ ਪੁਹੋਂ ਕੂਚ । ਫਤ੍ਹੀ ਰਾਹਕ ] । 
ਦੌਹਰਾ ॥ ਤੁਕਾਂਰ ਭਏ ਜ਼ੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚਲਿ ਪਹੁੰਚੇ ਤਿਸ ਕਾਲ। ਸਾਧੂ ਰੂਪਾ 
ਦੌਨ ਮਿਲਿ ਬੈਦੜਿ ਪੋਮ ਬਿਸਾਲ ॥ ੧॥ ਸ਼ੈ੍ਯਫੰਦ॥ “ਹਮ ਕੋ ਹੁਕਮ 

ਦਿਆ 
ਅਧਿਕ ਲਾਲਸਾ ਜਥਾ ਕਮਲ ਬਾਂਡਤਿ ਦਿਨ ਰਾਇ'।ਕਰੇ ਨਿਹਾਠ' ਟੀਲਿ 

ਬਡਿਆਈ ਜੁਗ ਲੋਕਨ ਕੇ ਬਨੇ ਸਹਾਇ । ਰਾਵਰ ਕੇ ਮਾਨਿੰਦ ਕ੍ਰਿਪਾਲ 
ਨ ਰਜ ਕਨ ਤੇ ਸਮ ਮੇਰ ਬਨਾਇ”॥ ੨॥ ਕਹਜੋ ਗੁਰੂ “ਤੁਮ ਕਰਹੁ 

ਦੇਗ਼ ਕੋ ਸਭਿ ਕੋ ਦੇਹੁ ਅਸਨ ਬਰਤਾਇ। ਬਰ ਅਰੁ ਸਰਾਪ ਸਫਲ ਹੁਇ 

ਤੁਮਰੇ ਤ੍ਰਿਖੀ ਤੇਗ਼ ਸਮ ਕਾਣਭਿ ਜਾਇ।ਸੜਿਮੈਗਤਿ ਕਰ ਸਿਮਰਹੁ ਸੰਤਿ- 
ਗੁਰ ਅਪਰ ਰੂਪ ਧਰਿ ਮੈਂ ਪੁਨ ਆਇ'।ਤੁਵ ਸੈਤਤਿ ਸਭਿ ਮਿਲਹਿ ਸੇਵ 
ਕਰਿ ਅੰਗ ਸੈਗ ਗੁਰ ਤੁਮਹਿ ਸਹਾਇ!॥੩॥ਜੋਧਰਾਇ ਲੋ ਸੈਗ ਬ੍ਰਿੰਦ ਨਰ 
ਚਰਨਕਮਲ ਟੋਕ੍ਤੋ ਸਿਰਆਇ/ਭਏਅਰੂਢਨ ਸਤਿਗੁਰਸ੍ਰਾਮੀਪਹੁੰਚਾਵਨ 

ਹਿਤ ਸਾਬ ਸਿਧਾਇ । ਦੁੰਦਭਿ ਬਜੇ, ਨਕੀਬ ਪੁਕਾਰਤਿ ਸੈਨਾ ਚਲੀ 
ਮਨਹੁ ਦਰੀਆਇ। ਏਕ ਕੌਸ ਪਰ ਥਿਰ ਹੁਇ ਬੋਲੇ “ਹਣਹੁ ਅਬੈ ਸਾਦਰ 

“ਤੂਸੀ' ਮੇਰੇ ਕੈਸ ਆਏ ਹੋ । "ਸੂਰਜ ਨੂੰ । “ਮੇਂ ਫਿਰ ਆਵਾਂਗਾ ਹੋਰ ਰੂਪ ਧਾਰਕੇ । 
#ਇਹ_ ਵਰ ਐੱਗੋ ਜਾਂਕੇ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਮੋਂ' ਫਲੇਗਾ) ਦੇਖੋ ਰੁਤ ੬ ਅੰਸੂ 

੫੩ ਅੰਕ ੨੮ ਤੋਂ ਐੱਗੇ ਜਿੱਥੇ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਂਹ ਜੀ ਸ਼ਮੀਰ - ਲਖਮੀਰ ਪਾਸ ਕਾਂਗੜ ਪੁਰ 

ਜਾਂ ਕੇ ਉਤਰਦੇ ਹਨ । 
_1ਦੇਖੋ ਰੁਤ ੬ ਅੰਸੂ ੫੪ ਜਿਥੇ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਰਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਧਰਮ ਸਿੰਘ 

ਜੀ ਦੇ ਬਹੁੜਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਭਾਈ ਰੂੰਪੇ ਜੀ ਦੀ ਮੈਤਾਨ ਸਨ ਤੇ ਇਹ ਕਰ ਉੱਥੇ ਫਲਦੇ ਹਲ । 



ਸਰੀ ਗੁਰ ਪੁਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੩੨੯੫ ) __ ਰਾਸਿ ੭। ਅੰਸੂ ੫੯. 

ਹਿਤ ਆਇ” ॥੪॥ ਉਤਰਿ ਤੁਰੇਗ ਤੇ ਜੋਧਰਾਇ ਤਬਿ ਅਧਿਕ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ 
ਪਕਰੇ ਪਾਇ । “ਅਪਨੇ ਜਾਨਿ ਯਾਦ ਮੁਝ ਰਾਖਹੁ ਲੋਹੁ ਮਿਲਾਇ ਆਪ 
ਸਹਿਸਾਇ । ਨਹਿ ਬਿਛੁਰਨਿ ਕੌ ਮਨ ਕਬਿ ਕਰਤ! ਤਉ ਰਾਵਰੀ 
ਅਮਿਟ ਰਜ਼ਾਇ। ਤੁਮਰੋ ਸੈਗ ਸਰਬ ਤੇ ਉਤਮ ਅਵਚਲ ਅਨੰਦ ਜਿਨਹੁੰ 
ਤੇ” ਪਾਇ? ॥੫॥ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਜੋ “ਮਿਲਜੋ ਤੈ' ਨਿਤ ਹੀ, ਲੌਕ ਪ੍ਲੋਕਹਿੰ 
ਗੁਰੂ ਸਹਾਇ । ਤਵ ਸੈਤਤਿ ਕੋ ਕੋ ਹਮਰੀ ਸੈਤਭਤਿ ਪਿਖਿ ਸੇਵਾ ਕੋ ਅਨੰਦ 
ਉਪਾਇ । ਗੁਰ ਘਰ ਸੋਂ ਬਡ ਮੇਲ ਭਯੋ ਸ਼ੁਭ, ਯਾਂਤੇ ਰਹਹੁ ਸਦਾ ਸੁਖ 
ਪਾਇ। ਬਿਘਨ ਬ੍ਰਿੰਦ ਜੇ ਬਿਥਿਧ ਬਿਧਿਨ ਕੇ ਭਏ ਬਿਨਾਸ਼ਨਿ ਬਨਹਿ` ਨ 
ਕਾਇ?॥ ੬॥ ਇਮ ਕਹਿ ਕਰਯੋ ਹਟਾਵਨ ਘਰ ਕੋ, ਗਯੋ । ਚਰਨ ਪੰਕਜ 
ਲਪਫਾਇ । ਗਮਨਤਿ ਮੁਰਿ ਮੁਰਿ ਪਾਛੇ ਹੇਰਤਿ ਜਿਸ ਕੈ ਰਿਦੈ ਪ੍ਰੀਤਿ 
ਅਧਿਕਾਇ । ਸਿਮਰਤਿ ਸਤਿਗੁਰ ਮੂਰਤਿ ਉਰ ਧਰਿ ਕਰਤਿ ਸਰਾਂਹਨ 
ਜਨਨਿ ਸੁਨਾਇ/ਨਹੀ' ਗ਼ਰੀਬਨਿ ਵਾਜ ਗੁਰੂਸਮ ਦਾਸਨਿ ਸੁਖਦ ਰਿਪੁਨਿ 
ਦੁਖਦਾਇ” ॥ ੭॥ ਸਾਧੂ ਰੁਪਚੇਦ ਕਰਿ ਬੈਦਨ ਹਟੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਆਇਿਸੁ 
ਪਾਇ। ਜਿਨ ਕੈ ਰਿਦੈ ਬਸੈ ਪ੍ਰਭੁ ਨਿਸ ਦਿਨ ਕ੍ਯਾਂ ਮਹਿਮਾ ਤਿਨ ਕਹੋ 
ਬਨਾਇ। ਬਿਛੁਰਤਿ ਲੋਚਨ ਤੇ ਜਲ ਵਰਕਯੋ ਨੀਠ ਨੀਠ ਪਾਛੈ ੫ਰਿ 
ਪਾਵਿ।ਅਪਰ ਲੋਕ ਭੀ ਦੇ ਕਰਿ ਧੀਰਜ ਕਰੇ ਹਟਾਵਨ ਤਬਿ ਸੁਖਦਾਇ 
॥੮॥ਗਮਨੇ ਪੰਥ ਬਜਤਿ ਬਡ ਦੁੰਦਭਿ;ਚਮੂੰ ਚਲਤਿ ਨਭ ਧੂਲਿ ਉਡੈਤਿ। 
ਕਿਤਿਕ ਕੋਸ ਚਲਿ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਗੋਵਿੰਦ ਡੇਰਾ ਕਰਿ ਨਿਸ ਕੀਨਿ ਬਿਤੌਤਿ 1 
ਖਿਲਤਿ ਅਖੇਰ ਚਲਤਿ ਚਿਤ ਭਾਵਤਿ ਸਨੇ ਸਨੇਂ ਮਗ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੈਤ । 
ਮਿਲਹਿਆਇ ਨਰ ਅਰਪਿ ਉਪਾਇਨਿ; ਬੋਦਹਿੰ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸੁਖਵੈੜਿ 
॥੯॥ ਗਮਨਹਿ ਇਮ ਸੁਖੇਨ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਗੁੱਜਰਵਾਲ ਗ੍ਰਾਮ ਕੋ । ਆਇ। 
ਸ਼ਭ ਸਬਾਨ ਪਿਖਿ ਸਿਵਰ ਕਰਯੋ ਤਹਿੰ ਉਤਰੀ ਸੈਨਾ ਮਿਸਲ ਬਨਾਇ। 
ਸ੍ਰ ਹਰਿਗੋਵਿੰਦ ਫਰਸ਼ ਕਰਾਇਵ ਬੈਠਿ ਗਏ ਜੁਤਿ ਨਰ ਸਮੁਦਾਇ । 
ਨਿਕਟਿ ਨਿਕਟਿ ਕੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸੁਨੀ ਸੁਧਿ ਲਏ ਉਪਾਇਨ ਕੌ ਦਰਸਾਇ॥ 
੧੦ ॥ 'ਸ੍ਰੀ ਗੋਗਾ ਘਰ ਮਹਿੰ ਭੀ ਪ੍ਰਾਪਤਿ” ਇਮ ਕਹਿ ਆਵੜਿ _ਮੋਦ 
ਉਪਾਦਿ। ਕਿਤਿਕ ਹੌਂਤਿ ਸਿਖ ਨਵੇਂ ਦਰਸ ਕਰਿ ਕਿਤਿਕ ਪ੍ਥਮ ਕੇ 

"ਜੇ ਆਦਰ ਤੇ ਹਿਤ ਕਰਕੇ (ਟੋਰਨ ਲਈ) ਆਏ ਹਨ ਸੇ ਹੁਣ ਮੁੜ ਜਾਣ / “ਜਿਸ (ਆਪ ਜੀ) 
ਤੋਂ । ੧ਮਸਾਂ ਮਸਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪੋਰ ਧਰਦੇ ਹਨ । 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪੁਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੩੨੯੬) ਗਾਸਿ 7 । ਅੰਸੂ ੫੯. 

ਪਹੁਢਹਿੰ ਧਾਇ।ਰਹਤਿ ਭੀਰ ਨਿਤ ਸੇਗਤਿ ਕੀਬਹੁ ਦਰਸਹਿੰ ਬਿਨੈ ਕਰਹਿ 
ਬਰ ਪਾਇ । ਅੰਨਦੁਗਧ;ਦਧਿ;ਦਰਬ, ਦੁਕੂਲਨਿ,ਤ੍ਰੈਗ) ਸ਼ਸ੩,ਹਤ 
ਚਹਿੰ ਅਰਪਾਇ' ॥੧੧॥ ਤਹਿ ਕੋ ਰਾਹਕ ਵਧਜੋ ਹੁਤੋ ਬਹੁ” ਸੁਨੀ ਤਹਿ 
ਸਧਿ ਗੁਰ ਭਗਵਾਨ । ਤੇਰਾਂ ਕਰਜੋ ਆਨਿ ਕਰਿ ਬਾਹਰ ਹਰ੪ ਰਿਦੈ 
ਉਪਜਾਇ ਮਹਾਨ । ਪਿਛਲੇ ਪਹਿਰ ਦਿਵਸ ਕੇ ਆਯਹੁ ਨਰ ਗਨ ਸੇਗ 
ਲਿਏ ਸਵਧਾਨ । ਅਧਿਕ ਉਪਾਇਨ ਅਰਪਨ ਕੇ ਹਿਤ ਲਕਾਇ ਸਦਨ ਤੇ 
ਰਢਿ ਕੋ ਠਨਿ ॥੧੨॥ ਖੜਗ ਸਿਪਰ ਨਿਜ ਅੰਗ ਬੋਧਿ ਕਰਿ ਬਾਜ ਹਾਥ 
ਪਰ ਲਿਯੋ ਬਿਠਾਇ । ਕੁਛ ਕ੍ਰਕਰ ਅਪਨੇ ਸੈਗ _ ਕਰਿ ਕੈ ਬ੍ਰਿੱਤਿ ਅਖੇਥੋ 
ਸਮਾਜ ਬਨਾਇ।ਗੁਰ ਕੋ ਮਿਲਿ ਪੁਨ ਚਲਹਿ ਵਹਿਰ ਕੋ ਕਰਹਿ ਸ਼ਿਕਾਰ 
ਸਦਨ ਤਬਿ ਆਇ!। ਇਮ ਕਹਿ ਚਢਿ ਤੁਰੈਗ ਪਰ ਪਹੁੰਚਜੋ ਕਿਤਿਕ 

ਸਊਰ ਸੈ ਸਗ ਦੁਤਿ ਪਾਇ ॥੧੩॥ ਗੁਰੂ ਸਿਵਰ ਕੇ ਨਿਕਟਿ ਉਤਰਿ ̀ ਕਰਿ 
ਆਰੀ ਕਰਿ ਅਕੋਰ ਸਮੁਦਾਇ । ਪਹੁੰਚ ਸਮੀਪ ਗਹੇ ਪਗ ਪੰਕਜ ਬੋਦਨ 
ਕਰੀ ਸੀਸ ਕੋ ਨੜਾਇ। ਬੈਠੜੋ ਨਿਕਣਿ ਬਿਕਟ ਭਟ ਗੁਰ ਕੇ੯ ਦੇਖੜਿ 
ਭਯੋ ਸ਼ੇਰ ਸਮਤਾਇ ।ਰਣ ਕੀ ਬਾਂਭ ਬੂੜਿ ਹਰਖਾਲੋ ਬਿਧੀ ਚੈਦ ਸਭਿ 
ਕਹੀ ਸੁਨਾਇ ॥ ੧੪॥ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਗੋਵਿੰਦ ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਸ਼ਨ ਕਰਿ; ਕਰ ਪਰ 
ਬਾਜ਼ ਬਿਲੋਕਨਿ ਕੀਨਿ । ਬੂਝਤਿ ਭਏ “ਕਹਹੁ ਇਹੁ ਕਸ ਹੈ ? ਗਹੈ 
ਬਿਹੈਗਮ ਕਿਮ ਬਲ ਪੀਨ! ਊ।ਸੀਛਤਿ ਕਰਯੋ ਕਿ ਨਹਿੰ ਅਬਿ ਲੋ ਇਹੁ 
ਕਿਤ ਤੇ ਆਇ, ਕਿਧੋਂ ਮੁਲ ਲੀਨਿ । ਕਿਡਿਕ ਕਾਲ ਕੌ ਤੁਮ ਸਮੀਪ ਹੈ 
ਕਰਨਿ ਅਖੇਰ ਸ਼ੌਕ ਚਿਤ ਲੀਨ? ॥੧੫॥ ਨਾਮ ਢੜੂਹੀ ਰਾਹਕ ਕੋ ਤਿਹ; 
ਕਹਤਿ ਭਲੋ “ਸੁਨੀਯਹਿ ਮਹਾਂਰਾਜ !। ਦੂਰ ਦੇਸ਼ ਕੌ ਮੁਝ ਢਿਗ ਆਯਹੁ 
ਇਹੁ ਸੁੰਢਰ ਸੀਛਤਿ ਹੈ ਬਾਜ। ਝਪਟਤਿ ਬਡੇ ਬਿਹੋਗਨਿ ਗਨ ਕੋ ਰਾਖਮੋ 
ਮੈਂ ਅਖੇਰ ਕੇ ਕਾਜ। ਬਹੁ ਬਿਧਿ ਸੋਂ ਇਸ ਪਾਰਨ ਕਰਿਹ ਜਤਨ 
ਅਨੇਕਨਿ ਕੌ ਉਪਰਾਜ੧੬॥ਖਾਨ ਪਾਨ ਇਸ ਕੋ ਨਿਜ ਹਾਬਨਿ ਕਰਤਿ 
ਰਹੋ ਮੈ ਨਿਕਟਿ ਰਖਾਇ । ਅਧਿਕ ਅਖੇਰ ਤਮਾਸ਼ ਦਿਖਾਵਤਿ ਕੋ ਖਗ। 

ਅਪਣੇ) ਭਲੋ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕਰਕੇ ਅਰਪਦੇ ਹਨ । “ਬਹੁਤ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ (ਪਦਾਰਥ 
ਵਿਚ) । ਅਜਿੱਤ ਸੂਰਮੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਜਾ ਦੈਠ [ਬਿਕਟ=ਨਾ ਕੇੱਟੇ ਦਾਣ ਵਾਲਾ= 
ਅਜ਼ਿੰਤ] । “ਤੋ ਬਲਵਾਨ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇ' ਫੜਦਾ ਹੈ ? “ਹੁਣ ਤਕ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ 
ਨਹੀਂ । “ਅਨੇਕ ਜਤਨ ਕਰ੍ਹਕੇ । 



ਸਰੀ ਗੁਰ ਪੂਰਾਪ ਸੂਰਜ । (੩੨੯੭) ਰਾਸਿ 7 । ਅੰਜੂ ੫੯. 

ਝਪਟੇ ਨਹਿੰ ਬਚ ਜਾਇ।ਜੋ ਬਾਜਨਿ ਕੇ ਗੁਨ ਸਭਿ ਧਾਰਤਿ ਕਰਿ ਤਰੀਫ 
ਮੈਂ ਕਿਤਿਕ ਸੁਨਾਇ।ਨਿ ਸਬਾਸੁਰ ਸਹਿੰ ਨਹਿ ਬਿਸਾਹ ਕਾਰ, ਰਾਥੋਂ ਨਿਤ 
ਹੀ ਨਿਕਟਿ ਬਿਠਾਇ॥੧੭॥ਸੁਨਤਿ ਬਾਜ਼ ਗੁਨ ਸਤਿਗੁਰ ਬੋਲੇ “ਪੜਾਰੀ 
ਵਸਤੁ ਗਰੂ ਅਰਪੰਤਿ । ਤਿਸ ਕੌ ਫਲ ਅਭਿਸ਼ੈ ਹੁਇ ਪ੍ਰਾਪਤਿ; ਯਾਂਤੇ 
ਹਮ ਕੌ ਦੇਹੁ ਸੁਹੈਤਿ" । ਕਰਹਿ ਅਖੇਰ ਸੈਗ ਅਬਿ ਇਸ ਕੇ ਹੋਰਹਿੰ ਗੁਨ 
ਜੇਤਿਕ ਬਰਨੰਤਿ । ਕਿਮ ਝਪਟਤਿ ਹੈ ਬਡੇ ਬਿਹੈਗਮ, ਕਿਮ ਕਰਿ ਬੇਗ 
ਉਡਤਿ ਪਕਰੈਤਿ”॥ ੧੮ ॥ ਸੁਨਤਿ ਫੜੂਹੀ ਅਰਜ਼ ਗੁਜਾਰੀ “ਸਰੀ ਪ੍ਰਕੁ! 
ਮੁਝ ਤੇ ਦਿਯੋ ਨ ਜਾਇ।ਅਧਿਕ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਇਸ ਮਹਿ ਮਨ ਕੋ,ਨਹਿੰ ਨਜਾਰੇ 
ਮੈਂ ਕਰੋਂ ਕਦਾਇੰ । ਦੇਸ਼ ਬਿਦੇਸ਼ਨਿ ਸਗਰੀ ਦਿਸ਼ਿ ਤੇ ਤੁਮ ਕੌ ਵਸਤੁ 
ਚਲ ਗਨ ਆਇ । ਮੁਝ ਢਿਗ ਤੋ ਇਕ ਇਹੀ ਬਾਜ਼ ਹੈ ਪ੍ਰਿਯ ਮਨ ਕੌ ਮੈਂ 
ਰਥੋਂ ਬਨਾਇ॥੧੯॥ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਲਖੀ-ਕ੍ਰਿਪਨ ਇਹ ਮਨ ਕੇ-ਕਰਯੋ ਬਚਨ 
ਡਿਸ ਕੌ ਤਤਕਾਲ । “ਜੇ ਗੁਰ ਉਚਿਤ ਵਸਤੁ ਕੁਛ ਹੋਵਹਿ ਸੋ ਪਹੁਚੈਗੀ 
"ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ (ਤੇਨੂੰ) ਸ਼ੋਭਦਾ ਹੈ । #ਕਵਿ ਜੀ ਇਸ ਚੋਜ ਵਿਚ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੇ ਇਕ ਮਨੁੱਖੀ 
.ਲੀਫ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ; ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੂਯੋਜਨ ਹੈ ਸਿੱਖ ਦਾ ਉਧਾਰ । ਗੁਰੂ ਦੁਆਰੇ ਇਨਨੰ ਨੂੰ 
ਸਫਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅਨੋਖੇ ਅਨੌਖੇ ਢੰਗ ਵਰਤਣੇ ਦੀਆਂ ਵਾਰਤਾ ਕਈ ਵੇਰ ਵਰਤਦੀਆਂ ਸਨ । 
ਬਾਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਅਸਲ ਮਤਲਬ (ਇਹ ਹੈ) ਕਿ ਫਤੂਹੀ ਬਾਜ਼ ਵਿਚ ਲਗੇ ਅਪਨੇ ਮੋਹ ਨੂੰ 
ਤਿਆਗੇ ਤੇ ਹਉਂ ਨੂੰ ਜੇ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੀ ਪੂਬਲ ਹੋ ਰਗੋ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅੱਰੇ, ਨੀਵਾਂ ਕਹੇ, 
ਵਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਤਮ ਜੀਵਨ ਵਲ ਹਂਖ ਹੋ ਆਵੇ । ਸੈਸੂਰਜ ਪਰਤਾਪ ਵਿਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਰਾਇ ਜੋਧ 
ਵਾਂਕ ਓਹ ਨਿਰਹੈਕਾਰ ਪ੍ਰਜਾ ਰੱਖਜਕ ਜੋਧਾ ਬੀ ਤਾਂ ਹੀ ਹੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਪ੍ਰਿਯ ਵਸਤੂ ਦੇ 
ਤਿਆਗਣ ਦਾ ਸਬਕ ਸਿੱਖ ਲਵੇ ਤਾਂ; ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਐਸੇ ਅਮੀਰ ਤਾਂ ਤਦੋਂ ਬਬੇਰੇ ਸਨ ਜੋ ਪ੍ਰਜ 
ਪਾਲਕ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਜਾ ਦ੍ਰੋਹੀ ਸਨ । ਬਾਜ਼ ਦਾ ਲੋਭ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ” ਸੀ । ਦੇਖ 
ਰਾਸ ੮; ਅੰਸੂਦ, ਸੰਕ ੧੧; ੧੨੦ ੧੩ ਵਿਚ ਦੁਰਲਭ ਬਾਜ਼ ਚਿੱਟੇ ਹੈਗ ਦਾ ਬਦਖਸ਼ਾਂ ਤੋਂ 
ਭੇਵ ਆਇਆਹੈ ਤਾਂ ਤਤਛਿਨ ਸ਼੍ਰੀਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ,ਲੌਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘੋੜਾ ਆਇਆ 
ਹੈਤਾਂ ਪੇਂਦੇ ਖਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਤ੍ਰਾਰੀਖ ਖਾਲਸਾ ਵਿਚ ਲਿਖਿਅ' ਹੈ ਕਿ ਫਤੂਹੀ ਨੋ ਗਰੂ 
ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ “ਮੇਰਾ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਗੁਰੂ ਅਰਪਣ ਹੈ'?। ਫਿਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ 
“ਉਸਦਾ ਸਿਦਕ ਪਰਖਣ ਲਈ ਓਹੋ ਜਾਨਵਰ ਉਸ ਬੋ ਮੰਗ ਲੀਤ”! ਸੇ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 
ਪਰਤਾਵਾ ਸੀ ਤੇ ਜਦੇਂ ਫਤੂਹੀ ਬੀਮਾਰ ਹੋਏ ਬਾਜ਼ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸਨੂੰ 
ਵੱਲ ਕਰ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਤਦੇ “ਫੜੂਹੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਫੜ ਲੀਤੋ, ਮਨੋਂ ਤਨੋਂ` ਸਿਖ ਬਣ 
ਗਿਆ ।_ਕਈ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ? । (ਪੰਨ, ੧੦੩੩) । ਸੇ ਬਾਜ ਮੰਗਣ ਦਾ ਕਾਰਣ 
ਉਸਨੂੰ ਸਿੱਚੀ ਦਾਨ ਕਰਨੀ ਸੀ । 



ਸਰੀ ਹੁਹ ਪੂਰਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੩੨ਵ੮ ) ਰਾਸਿ 2 । ਅੰਨ ੫੯. 

ਆਇ ਉਤਾਲ । ਨਹ ਦੇਵਨਿ ਕੌ ਅਪਜਸ ਲੇਵਨਿ ਸੋ ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਹੀ 

ਹੋੜਿ ਬਿਸਾਲ?। ਮੁਢ ਫਤੁਹੀ ਲਖ ਨਹਿ 'ਸਾਕਹਿ ਕਰਿ ਅੰਭਿਸੈਦਨ 

ਉਠਿ ੜਬਿ ਚ਼ਾਲਿ ॥ ੨੦ ॥ ਭਾ ਮਨ ਭੰਗ ਬਿਰਸ ਗੁਰ ਸੈਗਹਿ; ਗਯੋ ਨ 
ਵਹਿਰ, ਹਫਯੋ ਘਰ ਆਇ । ਪਿਖਿ ਆੜੇ ਪਰ" ਬਾਜ ਬਿਠਾਇਵ ਆਪ 

ਮੰਚ ਪਰ ਬਿਰੋ ਤਦਾਇਚਿਭਵਤਭਿ ਚਿਤ-ਗਰ ਜਾਚਨ ਕੀਨ ਸਿਪੰਪੂਯ 
ਮਨ ਕੋ ਕਿਮ ਦਿਯੋ ਨ ਜਾਇ । ਕਰ ਪਰ ਮੈਂ ਬਿਠਾਇ ਕਰਿ ਗਮਨਜੋ 

ਨਹਿ ਨੀਕੀ ਇਹ ਤਿਨਹੁੰ ਢਿਖਾਇ-॥ ੨੧ ॥ ਰਿਦੈ ਬਿਚਾਰਤਿ ਬਾਜ਼ 

ਨਿਹਾਂਰਤਿ ਇਕ ਰੇਸ਼ਮ ਡੋਰਾਂ ਭਿਸ ੫ਸਗਹਤਿ ਚੋ'ਚ ਮੈਂ ਨਿਗਲ ਗਯੋ 

ਤਬਿ ਦਿਖੜਿ ਫਤੁਹੀ ਰਹਿਗਾ ਤਾਸ । ਤੁਰਨ ਕਰਤਜੋਂ ਗਹਿ ਰਹਯੋ 

ਤਿਹ”#ਂ,ਨਹਿੰ ਬਚਾਵ ਹੋਯਹੁ,ਪਛੁਤਾਸੁ । ਅੰਤਰ ਗਯੋ ਬਿਹਾਲ ਭਯੋ ਤਬਿ 
ਲੋਟ ਪੋਟ ਦੁਖ ਤੇ ਜਿਮ ਨਾਸ਼ ॥ ੨੨ ॥ ਘਨੇ ਉਪਾਵਨ ਕਰਤ ਵਤੂਹੀ 

ਭਯੋ ਬਾਜ ਜਿਮ ਪ੍ਰਾਨਨਿ ਹਾਨ । ਜਾਤਿ ਹਾਥ ਤੇ । ਮ੍ਰਿਤਕ ਹੋਇ ਅਬਿ ਗੁਰ 
ਗਾਥਾ ਮਨ ਮਹਿ ਤਬਿ ਆਨਿ।-ਦੇਵੋਂ ਤਿਨਹਿੰ ਮਰਨ ਅਬਿ ਲਾਗਜੋ,ਬਨੋ' 
ਸਸੁਖ ਤਿਨ ਬਾਕ ਸੁ ਮਾਨਿਪੁਨਿ ਮਰਿ ਜਾਇ ਰਹੈ ਕੌ ਜੀਵਤਿ,ਉਤਰਜਿ 
ਦੋਸ਼ ਕੀਨਿ ਅਗਯਾਨ ॥ ੨੩॥ ਬਚਨ ਨ ਮਾਨੋ ਮੈਂ ਗੁਰ ਕੋ ਤਬਿ ਕਿਧੋਂ 
ਭਯੋ ਅਪਰਾਧ ਜੁ ਸੋਇ।ਦੇਨੋ ਉਚਤਿ ਹੁੜੋ;ੈ' 'ਦੀਯ ਨ,ਯਾਂਤੇ ਦਸ਼ਾਂ ਬਾਜ਼ 
ਅਸ ਹੋਇ-।ਏਵ ਬਿਚਾਰਤਿ ਤੁਰਭ ਤੁਰੇਗ ਚਢਿ ਲੇਕਰਿ ਚਲਯੋ ਬਿਲਮ 

ਕੋ ਖੋਇਸ਼ੀਘ ਪਹੂੰਚਕੋ ਗੁਰੂ ਨਿਕਟਿ ਸੋ ਦੀਨ ਮਨਾ ਚਿਤ ਲਾਜ ਪਰੋਇ 
॥ ੨੪ ॥ ਬਾਜ ਬਿਠਾਇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਆਗੇ ਕਰ ਜੋਰੇ ਜੁਗ ਬਿਨੈ ਬਖਾਨਿ । 
“ਮਹਾਰਾਜ ! ਇਹੁ ਰਾਵਰ ਕੌ ਅਬਿ ਲੀਜਹਿ ਨਿਜ; ਕੀਜਹਿ ਸਵਧਾਨ । 
ਬਾਕ ਨ ਮਾਨਜੋ ਭਯੋ ਦੋਸ਼ ਬਡ ਲੈ ਅਬਿ ਬ੪ਸ਼ਹ੍[ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਿਧਾਨ !ਕੂਲਨ- 
ਹਾਰ ਸਦਾ ਇਹੁ ਪ੍ਰਾਨੀ ਬਖਸ਼ਨਹਾਰ ਸੁ ਆਪ ਮਹਾਨ? ॥ ੨੫॥ “ਕਹਾਂ 
ਭਯੋ?” ਤਬਿ ਸਤਿਗੁਰ ਬੁੜਜੋ ; ਸੁਨਤਿ ਵਤਹੀ ਸਗਲ ਬਤਾਇ ।“ਤੁਮ 
ਢਿਗ ਤੋ ਮੈਂ ਜਮੰਏ ਬਿਠਾਇਵ,ੋਸ਼ਮ ਡੋਰਾ ਗਯੋ ਲੰਘਾਇ।ਤਤਛਿਨ ਭਯੋ 
ਬਿਹਾਲ ਮਰਨ ਕੋ ਪਹਿਚ ਨਜੋ ਆਨਜੋ ਉਤਲਾਇ । ਜੇ ਚਿਤ ਚਹਹੁ 

ਜਿਵਾਇ ਲੋਹ ਪਭੁ!ਨਾਤੁਰ ਮਰਹਿ;ਨਹੀਂ ਬਿਲਮਾਇ' ॥ ੨੬॥ ਸੂਨਿ ਸ਼ੀ 
੧ਐੱੜੇ ਉਤੇ । “ਉਸਨੂ । ਦਛੇਤੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜਦਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਗਿਅ / 

#0੬=-ਗਰੱਤ ਰਹਯੇ ਤਿਹ=ਉਜ (ਣੇਰੋ ਨੂੰ) ਨਿਗਲ ਗਿਆਂ । 



ਰੀ ਗੁਰ ਪਤਧ ਮੂਰਜ। (੩੨੯੯) ____ਰਾਸਿ੭।ਅ8੬੦, 

ਹਰਿਗੋਵਿੰਦ ਚੈਦ ਗੁਰਅਪਨੌ ਹਾਬ ਬਿਠਾਵਨਿਕੀੈਨ।ਕਹਤਿ ਭਏ ਕਿਸ 

ਕਾਂਰਨ ਕਰਿ ਕੌ ਡਰਾ ਬਦਨ ਨਿਗਲ ਤੈਂ ਲੀਨਿ ? । ਜਿਮ ਨਿਗਲਨਜੋ 
ਤਿਮ ਉਗਲ ਤੁੰਫ਼ ਤੇ ਸਾਵਧਾਨ ਬਨਿ ਕੈ ਬਲਪੀਨ'।ਇਮ ਭਨੜੇ ਤਤ- 

ਛਿਨ ਹੀ ਮਥ ਤੇ ਰੇਸ਼ਮ ਡੋਰ ਉਗਲ ਕਰਿ ਦੀਨਿ ॥੨੭॥ ਦੋਹਰਾ ॥ ਪਰਤੋ 

ਗੁਰੂ ਆਰੋ। ਤਬਹਿ ਕੀਨਿ ਬਿਲੌਕਨ ਡੌਰ। ਰਿਦੈ ਵਤੂਹੀ ਥਿਸਮ ਕਰਿ 
ਰਹੋ ਜੁਗਲ ਕਰ ਜੋਰਿ ॥ ੨੮ ॥ “ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸਮਹੱਥ ਤ੍ਰਮ ਸਭਿ 
ਬਿਧਿ ਸ਼ਕਤਿ ਬਿਸਾਲ । ਮਾਂਰਨ ਅਰੁ ਜੀਵਾਵਨੋ ਕਰਹੁ ਬਾਕ ਕੋ ਨਾਲ 

॥ ੨੯॥ ਕਰਜੋ ਦੋਸ਼ ਸੋ ਬਖਸ਼ੀਏ ਲੀਜਹਿ ਬਾਜ਼ ਸੇਭਾਲ” । ਦਮ ਕਹਿ 

ਗਮ ਮਨੀ ਕੀ ਤਰਹ 
ਸਪੜਮ ਰਾਸੇ “ ਪਸਗ ਬਰਨਨੈ ਨਾਮ ਏਕੋਨ ਸਸ਼ਠੀ ਅਸੂ ॥ ੫੯ ॥ 

੬੦. (ਸਰੀ ਕਰਤਾਰ ਪੁਰ ਆਏ] । 

ਦੋਹਰਾ ॥ ਸ਼ੀ ਸਤਿਗਰ ਲੇ ਬਾਜ ਕੌ ਸੋਂਪਯੋ ਮੀਰ ਸ਼ਿਕਾਂਰ । ਖਾਨ ਪਾਨ 

ਕਰਿ ਕੈ ਭਲੇ ਬਿਸਰਾਮੇ ਸੁਖ ਧਾਰਿ ॥ ੧॥ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਫੋਦ॥ ਨਿਸਾ ਖਿਤਾਈ 

ਸੜਿਗੁਰੂਕਰਿ ਸੋਚ ਸ਼ਨਾਨਾ।ਤਿਮਰਬਿਨਾਸ਼ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਭ! ਹੋਏ ਸਵਧਾਨਾ। 

#਼ਬਤ੍ਰ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਪਹਿਰੇ ਪ੍ਰਕੂ ਹਯ ਨਿਕਫਿ ਮੰਗਾਯੋ ।ਨਾਮ “ਜਾਨ ਭਾਈ? 

ਧਰਕੇ ਨੀਕੇ ਉਰ ਭਾਯੋ ॥ ੨॥ ਭਦੇ ਅਰੂਢਨਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੌੱਸਾ ਧੁੰਕਾਰਾ । 

ਸਕਲ ਬਾਂਹਨੀ ਸੁਨਿ ਚਢੀ ਹੱਥਯਾਰਨਿ ਧਾਰ।ਗਮਨੇ ਮਾਰਗ ਮੈਂ ਤਬਹਿ 
ਅਰੁ ਕਰਤਿ ਅਖੇਰਾਂ । ਨਵੇ ਬਾਜ਼ ਕੌ ਛੋਰਤੇ ਪਿਖਿ ਲਵਾ" ਬਟੇਰਾਂ ॥ ੩ ॥ 

ਪੰਛੀ ਪਿਖਹਿੰਸੁਕਾਬ” ਕੋ ਛੋਰਹਿੰ ਤਿਹ ਪਾਛੇ । ਝਪਟਤਿ ਹੈ ਕਰਿ ਬੇਗ। ਕੌ 

ਦਿਖਰਾਵਤਿ ਆਛੇ । ਸਨੇ ਸਨੇ ਮਗ ਮਹਿ ਚਲਤਿ ਇਮ ਕਰਤਿਬਿਲਾਜੈ 

ਖੇਲਤਿ ਭਏ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੌ ਅਵਿਲੋਕ ਤਮਾਸ਼ੇ॥ ੪॥ ਜਥਾ ਕਰਮਾਂ ਮਗ 
ਉਲੰਘਤੇ ਸਲਿਤਾ ਤਟ ਆਦੇ । ਕਰਨਿ ਬਾਹਨੀ ਪਾਰ ਸਭਿ ਕੇਂਵਟ” 
ਸਮੁਦਾਏ । ਤਰਨੀ ਕੀਨਿ ਇਕੱਤ੍ਰ ਬਹੁ ਆਵਹਿ ਇਕ ਜਾਈ। ਸ਼ੁਭਰਨਿ 
ਮਿਥ ਮਿਕਸ ਪਾਰ ਲੰਘਾਂਈ ॥ ੫ ॥ ਹੋਤਿ ਕੁਲਾਹਲ ਘਾਣ ਪਰ 

ਰਿ “। ਜਾਇ ਉਤਾਰਤਿ ਪਾਰ ਤਟ ਪੁਨ ਤੁਰਨ ਲਜਾਵੈਂ । 

ਦਿਸ ਕੌਤਿਕ ਕਾਲ ਮਹਿ ਸਭਿ ਪਾਰ ਲੰਘਾਏ।ਸ਼ਰੀ ਹਰਿਗੋਵਿੰਦ ਹੇਤੁ 

ਪੁਨ ਤਰਨੀ ਸ਼ੁਭ ਲਜਾਏ॥੬/ਹੁਤੀ ਨਵੀਨੀ ਦੀਰਘ ਬਹੁ ਰੈਗ ਲਗਾਏ। 

ਡੁਰਕੇਸ਼ੁਰ ਕੇ ਹੇਤੁ ਜੋ ਆਛੀ ਬਨਿਵਾਏ । ਉਰ ਪਸੈਨ ਗੁਰ ਕੋ ਕਰਨ 
“ਇਕ ਨਿੱਕਾ ਪੌਛੀ [ਸਿਸ ਲਵ ]। “ਸੁਰਖਾਬ । 5ਹੌਲੀ ਹੋਲੀ । #ਮਲਾਹ । 'ਘੂਰ ਨੂੰ ਭਰਕੇ। 



ਸ਼੍ਰ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ । ( ੩੩੦੦) ਫਾਸਿ 2 । ਅੱਸੂ ੬੦. 

ਭਫ ਪਰ ਥਿਰ ਕਾਰੀ । ਹਥਿ ਜੋਰਿ ਕੇਵਟ ਤਬਹਿ ਇਮ ਬਿਨੈ ਉਚਾਰੀ॥ 
੭॥ “ਮਹਾਰਾਜ ! ਸਭਿ ਬਾਂਹਨੀ ਹਮ ਪਾਂਰ ਲੰਘਾਈ । ਰਾਵਰ ਕੇਰ 
ਚਵ'ਵਨੇ ਇਹੁ ਤਰਨੀ ਆਈ । ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਮਹਿ ਪਾਰ ਕਰਿ ਅਬਿ ਆਪ 
ਚਢੀਜੈ।ਸਲਿਤਾ ਸਤਦ੍ਵ ਦੀਰਘਾ ਚਢਿ ਪਾਰ ਕਰੀਜੈ॥੮॥ਸ਼ੁਨਿ ਕੇਵਣ 
ਕੀ ਥਿਨੈ ਕੋ ਉਠਿ ਚਲੋ ਕ੍ਰਿਪਾਲਾ । ਸੇਲ ਕਰਾਵਤਿ ਨੀਰ ਕੀ ਲੋ ਚਲੇ 
ਬਿਸਾਲ।ਉਰ ਪ੍ਰਸੇਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਰੇ ਗਨ ਦਰਬ ਦਿਵਾਏ।ਲੀਨਿ ਰਜਤ- 
ਪਨ ਪੰਚ ਸੇ ਕੇਵਟ ਹ੍ਰਖਾਏ ॥ ੯॥ ਉਤਰੇ ਪਾਰ ਕਰਾਰ ਪਰ ਸਤਦ੍ਵ 
ਜਲ ਹੇਰੇ । ਸਕਲ ਬਹਨੀ ਰੁਚਿਰ ਬਲ ਕੀਨਸਿ ਜ/ਹਿਂ ਤੇਰੇਖਾਨ ਪਾਨ 
ਸਭਿਗੁਰ ਕਰੇ ਤਹਿ ਨਿਸ' ਬਿਤਾਈ । ਭਈ ਪ੍ਰਾਤਿ ਕਰਿ ਸੌਚ ਕੌ ਮੱਜੇ 
ਗੋਸਾਈ' ॥ ੧੦ ॥ ਬਸਤ੍ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਕੋ ਪਹਿਰ ਕੈ ਆਰੂੜ੍ਰਿ ਤੁਰੈਗਾ । ਗਮਨ 
ਕੀਨਿ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਨ ਕੇ ਜਸੁ ਗੈਗਾ।ਜਥਾ ਕਰਮ ਮਗ ਕੋ ਉਲੰਘ 
ਪਹੁੰਚੇ ਤਥਿ ਜਾਈ । ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰ ਪੁਰਾ ਜਹਾਂ ਗੁਰ ਰਚਜਯੋ ਬਨਾਈ ॥ 
₹੧॥ ਸਰਬ ਜਹਾਂ ਪਰਵਾਰ ਹੈ ਗੁਰ ਕੋ ਹਿਤਕਾਰੀ । ਰਿਦੈ ਪ੍ਰਤੀਖਤਿ 
ਰਹਤਿ ਹੈ ਕਥਿ ਦਰਸ ਨਿਹਾਰੀਬਨਿਤਾ) ਨੁਖਾ) ਸਪੁੱਤਰ ਬਸਿ ਅਰੁ ਪੌੜ੍ਰ 
ਅਛੋਹੇ।ਕਥਿ ਕਰਿਹੈਂ ਆਗਵਨ ਕੋ ਇਮ ਚਹਿਤ ਘਨੇਰੇ ॥₹੨॥ਗੁਰੂ ਦੂਰ 
ਪੂਰਿ ਤੇ ਹੁਤੇ ਥੌਂਸਾ ਧੁੰਕਾਰੇ । ਨਰਨ ਸੁਨੀ ਧੁਨਿ ਕਾਂਨ ਮਹਿ ਚਿਤ ਕੀਨ 
ਥਿਚਾਰੇ । ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰਿ ਆਗਵਨ ਗੁਰ ਬਡਿ ਆਨੰਦ ਰਾਚੇ । ਮਨੋਂ ਮੋਰ 
ਘਨਘੌਰ ਤੇ ਕਰਿ ਸ਼ੋਰ ਉਬਾਚੇਂ।੧੩॥ਇਤ ਉਤ ਦੌਰਤਿ ਨਰ ਵਿਰਹਿਂ 
ਕੋ ਕਾਂਹਿ ਸੁਨਾਵਹਿ । ਕਰਤਿ ਕੁਲਾਹਲ ਆਪ ਮਹਿਂ #ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ 
ਆਵਹਿੰ”। ਸਗਰੇ ਪੁਰਿ ਮਹਿ ਸੁਧ ਭਈ ਸਭਿ ਤਯਾਗਜੋ ਕਾਜ । ਤਤਪਰ 
ਇਕ ਗੁਰ ਦੇਖਿਬੇ ਰੱਯਤ ਨਿਜ ਰਾਜ£ ॥ ੧੪ ॥ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਹਯ 
ਚਢਜੋ ਸੂਰਜ ਮਲ ਸੈਗ।ਤੇਗ ਬਹ/ਦਰ ਤੁਰਤ ਚਢਿ ਮੰਗਵਾਇ ਤੁਰੌਗ॥ 
ਅਪਰ ਲੌਕ ਬਹੁ ਚਢਿ ਚਲੇ ਹੁਇ ਇਨਕੇ ਸਾਬਾ । ਲੋ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਮਨ 
ਭਾਵਤੇ ਅਵਿਲੋਕਨ ਨਾਥਾ ॥ ੧੫॥ ਅਇ ਅਗਾਊ ਗੁਰ ਮਿਲੇ ਪਗ 
ਪੰਕਜ ਬੈਦੇ । ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਗੋਵਿੰਦ ਚੇਦ ਪਿਖਿ ਆਨੰਦ ਬਿਲੀਦੋ।ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 
ਕਰਿ ਸਭਿਨਿ ਸੈਂ ਆਗੇ ਪੁਨ ਚਾਲੇ । ਨਿਕਸੇ ਪੁਰਿ ਤੋ ਬ੍ਰਿੰਦ ਨਰ ਗਮਨੇ 
₹ਕਿਨਾਰ । "ਭਾਵ ਉੱਜਲ । “ਭਾਵ ਮੋਰ ਵਾਏੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੌਕ ਆਪੋ ਵਿਚ ਏਫਨ ਉਠੇ “ਗੂੜ੍ਹ 
ਆਹੇ । “ਜਿਵੇਂ ਰਈਅਤ ਆਪਣੇ ਰਾਜਾ ਨੂੰ (ਦੇਖਦੀ ਹੈ) । 



ਸਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਧ ਸੂਰਜ । (੩੩੦੧) ਰਾਸਿ 2 । ਅਸੂ ੬੦, 

ਪਗ ਨਾਲੋ" ॥ ੧੬॥ ਸੋ ਆਗੇ ਆਵਤਿ ਮਿਲੇ ਦੇ ਭੋਟ ਅਗੇਰੇ । ਚਰਨ 
ਸਰੋਜਨ ਪਰਸਤੇ ਧਰਿ ਮੋਦ ਘਨੋਰੇ।ਸਭਿ ਸੋ' ਸਤਿਗੁਰ ਬੋਲ ਕਰਿ ਪ੍ਰਿਯ 
ਬਾਕ ਬਿਸਾਲੇ । ਚਲੇ ਅਗਾਰੀ ਕੌ ਪੁਤੂ ਬਡ ਸ਼ੋਭਾ ਨਾਲੋ ॥ ੧੭ ॥ ਸੈਨਾ 
ਸਭਿ ਪਸ਼ਚਾਤ ਕਰਿ ਏਕਲ ਹੁਇ ਆਂਗੇ । ਧਰਿ ਧਰਿ ਪਹੁੰਚਹਿੰ ਪ੍ਰੇਮ ਜੋ 
ਪਗ ਪੰਕਜ ਲਾਗੇ । ਆਇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ੇ ਪੁਰੀ ਦਰ ਜਨੁ ਉਦਜੋ ਸੁ ਚੈਦੂ ।ਨਿਜ 
ਦਰ ਦਰ ਦਾਰਾ ਖਰੀ, ਲੋ ਮਾਲ ਬਿਲੌਦ” ॥੧੮ ॥ ਪਹਿਰਾਵਤਿ ਗੁਰ ਕੇ 
ਗਰੇ, ਗਨ ਪੁਸ਼ਪ ਵਸਾਵੈ'। ਬਾਰ ਬਾਰ ਕਰਿ ਆਰਤੀ ਸਨਮੁਖ ਦਰ- 
ਸਾਵੈਂ । ਬਲਿਹਾਰੀ ਹੁਇ ਪ੍ਰੇਮ ਸੋ' ਗੁਰਾਂ ਮੁਰਤ ਹੇਰੈਂ । ਸੁਨੀ ਲਰਾਈ 
ਡੁਰਕ ਗਨ ਕਰਿ ਵਤੇ ਘਨੇਰੈ।੧੯॥ਸਾਦਰ ਸਭਿਨਿ ਬਿਲੋਕਤੇ ਬੋਲਤਿ 
ਕਿਹ ਸਾਥਾਂ । ਸਨੇ ਸਨੇ ਪੁਰਿ ਕੋ ਚਲਤਿ ਹਰਖਤਿ ਗੁਰ ਨਾਥਾਂ । ਦੇਤਿ 
ਮੋਦ ਕੋ ਪੁਰਿ ਜਨਨਿ, ਬੂਝਤਿ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ।ਇਮ ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਅਪਨੇ ਮਹਲ 
ਪਹੁੰਚੇ ਰਿਪੁ ਘਾਤੀ ॥੨੦॥ ਸ਼੍ਰੀ ਗਿਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਹਾਂ ਤਹਿੰ ਪੂਰਬ ਆਏ। 
ਧੁਰਿ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਜੋ ਨਿਜ ਸੀਸ ਨਿਵਾਏ। ਸੁਨੇ ਸ਼ਬਦ ਬਥਿ 

ਪੰਚ ਤਹਿ ਥਿਰ ਕੇਤਿਕ ਕਾਲ'। ਪੁਰਿ ਜਨ ਬੈਠੇ ਸਗਲ ਗਨ ਪਿਖਿ 
ਅਨੰਦ ਬਿਸਾਲਾ ॥ ੨੧ ॥ ਹਾਥ ਜੋਰਿ ਬੂਝਨ ਕਰੇ “ਰਣ ਭਯੋ ਘਨੋਰਾ। 
ਰਹੀ ਸ਼੍ਰੋਯ ਤਨੁ ਆਪ ਕੇ ਪ੍ਰਭੁ ਜੀ!ਤਿਸ ਬੇਰਾ!।ਥਿਧੀਚੇਦ ਤਬਿ ਸਭਿ 
ਕਹੀ ਜਿਮ ਤੁਰਕ ਖਪਾਏ।“ਸ਼ਲਭਾ”! ਸਮ ਅਨਗਿਨਤ ਹ। ਰਿਪ ਚਢਿ 
ਕਰਿ ਧਾਂਏ ॥ ੨੨॥ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਕੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਤੇ ਜਾਨੇ ਕੁਛ ਨਾਂਹੀ।ਸੁਗਮ 
ਹਤੋ ਰਿਪੁ ਪ੍ਰਬਲ ਜੇ ਰਾਖੈ ਰਣ ਮਾਂਹੀਫਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਡ ਭਈ ਜਗ ਮਹਿ 
ਬਿਦਤਾਈ । ਕੌ ਨ ਅਰਹਿ; ਅਰਿ ਗਨ ਮਗੰਹੈ, ਬਿਰਹਿੰ ਨ[ਸਮੁਹਾਈ 
॥ ੨੩॥ ਭਾ ਅਚਰਜ ਸੁਨਿ ਸਭਿਨਿ ਕੇ ਕੰਪਯੋ ਤਬਿ ਸ਼ਾਹੂ/-ਮੇਰੋ ਤਖਤ 
ਨ ਛੀਨ ਲੋ-ਤ੍ਰਾਸਯੋ ਸਨ ਮਾਂਹੂ। ਕਾਬਲ ਬਲਖ ਬੁਖਾਰ ਲੋ ਬਡ ਧਾਂਕ 
ਉਠਾਈ । ਪੜਿਸ਼ਾਹਿਤਿ ਗਰਦਸ਼ ਕਰੀ'ਗੁਰ ਧੂਮ ਮਚਾਈ ॥੨੪॥ਜ/ਹੈ 
ਕਹਿ ਕੇ ਸੂਬੇ ਡਰੇ-ਗੁਰ ਨਹਿ ਇਤ ਆਵ/ਹੈ-। ਦਬਕੇ ਚਾਰਟ ਚੱਕ 
ਮਹਿ ਨਹਿ ਕੋ ਗਰਬਾਵਹਿ । ਨਿਜ ਨਿਜ ਸਵਧਾਨੀ ਕਰੇ, ਕੌ ਚਹਤਿ 
ਪਲਾਈ? । ਇੱਤਯ'ਦਿਕ ਸਭਿ ਬ/ਰਤ' ਸੁਨਿ ਮੋਦ ਉਪਾਈ ॥੨੫॥ ਪੂਰਿ 
'ਹੈਦਲ । “ਜਲਾ ਵੇਡੀਆਂ । 2ਦਿੱਡੀ, ਮੋਕੜੀ ।| ਸੈਂਸ: ਸ਼ਲਭ] । “ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਹਿੱਲਾ 
ਵਿੱਤਾ ਹੈ । ਪਰ=ਖ੍ਿਯ । ਪ=ਸ਼੍ਰਘਾ। ਹ੍ਰੀਪਾ:=ਸ਼ੂ। 



ਸ਼ੀ ੂਰਜ। (੩੩੦੨) ___ਰਾਸਿ ੭। ਅੰਜੂ ੬੦. 
ਜਿ ਜਿ ਨਹਿ ਦੂਜਾ । ਜਿਨ ਕੀ ਦੋਵ 
ਅਦੇਵ ਮਿਲਿ ਠਾਨਤਿ ਪਗ ਪੂਜਾ । ਬੈਦਨੀਯ ਇਹ ਸਭਿਨਿ ਕੇ ਗੁਰ 
ਨਾਨਕ ਗਾਦੀ।ਸਕਟਨ ਜਗਤ ਜਿਨਕੌ ਨਿਮਹਿੰ,ਹਾਂਰੇ ਸਭਿ ਬਾਦੀ॥੨੬॥ 
ਕੋਤਿਕ ਘਟਿਕਾ ਦਿਨ ਰਹੇਂ ਤਬਿ ਉਠੇ ਕ੍ਰਿਪਾਲਾ । ਪੁਰਿਜਨ ਕਰੇ 
ਬਿਸਰ ਜਨਾਪ੍ਰਿਯਭਾਖਿਬਿਸਾਟਾ।ਸੁੰਦਰ ਮੰਦਰ ਅੰਦਰੇ ਗੁਰ ਜਾਇ ਪ੍ਰਵੇਸੇ 
ਮਭਵਾਹੀ ਅਰ ਨਾਨਕੀ ਉਰ ਅਨੰਦ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ੇ ॥ ੨੭ ॥ ਪਗ ਪੰਕਜ ਗੁਰੁ 
ਕੇ ਲਗੀ ਮੂਰਤਿ ਪ੍ਰਿਯ ਹੇਰੀ । ਲੈ ਕਰਿ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਰਾਇ ਕੋ ਆਈ ਤਬਿ 
ਚੇਰੀ । ਧੀਰਮੱਲ ਕੇ ਸਹਿਤ ਹੀ ਗੁਰ ਚਰਨੀ' ਲਾਏ।ਨੁਖਾ ਦੌਨਹੂੰ ਆਇ 
ਕਰਿ ਨਿਜ ਸੀਸ ਨਿਵਾਏ ॥ ੨੮ ॥ ਕਰਿ ਕਰਿ ਸਗਰੀ ਬੈਦਨਾ ਪਹੁੰਚੀ 
ਨਿਜ ਥਾਂਨੇ । ਬਰ ਪ੍ਰਯੈਕ ਪਰ ਗੁਰ ਬਿਰੇ ਸ਼ੁਭ ਬਾਕ ਬਖਾਨੋ। ਲਏ ਗੋਦ 
ਹਰਿਰਾਇ ਕੋ ਦੈ ਮੋਦ ਦੁਲਾਰੈਂ । ਧੀਰਮੱਲ ਬੈਠਜੋ ਨਿਕਟਿ ਤਿਸ ਓਰ 
ਨਿਹਾਰੈਂ ॥ ੨੯ ॥ ਸੀ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਢਿਗ ਬਿਰਯੋ ਕਰਿ ਲੋਚਨ ਨੀਚੇ। 
ਸੂਰਜਮਲ ਦਿਸ਼ਿ ਦੇਖਿ ਗੁਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਨੁ ਸੀਚੇ । ਤੇਗਬਹਾਦਰ ਦਹਿਨ 
ਦਿਸ਼ਿ ਇਕ ਰਸ ਬਿ੍ਤਿ ਜਾਂਹੀ । ਸਨਮ ਨਤਿ ਸਿਰ ਹਾਬ ਧਰਿ ਬਾਨੀ 
ਮ੍ਰਦੁ ਪ੍ਰਾਹੀ ॥ ੩੦ ॥ ਅਣੀਰਾਇ ਸਨਮੁਖ ਬਿਰਜੋ ਪਿਤ ਰੂਪ ਦਿਖੰਤੇ । 
ਕ੍ਰਿਪਾਦ੍ਰਿਸ਼ਤਿ ਪਰਵਾਰ ਪਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਕਰਤੇ । ਵਿ 
ਹੀ.ਠਾਂਢੀ ਕਰ ਜੋਗਦੋਖਿ ਅਨੋਦਤਿ ਉਤ ਕਰੇ ਰਸ ਪ੍ਰੇਮ ਸੁ ਬੋਰੇ'॥੩੧॥ 
ਪਰਿਵਾਰਤਿ ਪਰਵਾਰ ਝੋ ਦੈਘਰੀ ਬਿੜਾਈ। ਸੀ ਗੁਰਦਿੱਤੇ ਦਿਸ਼ਿ ਪਿਖੜੋ 
ਮ੍ਰਿਦ ਗਿਰਾ ਸੁਨਾਈ। “ਬਿੰਦ ਮਸੈਦ ਬੁਲਾਇ ਢਿਗ ਬਾਹਿਰ ਬਿਰ ਹੂਜੈ 
ਤ੍ਰਿਣ ਢਾਣਾ; ਖਾਣਾ ਭਲੋ ਜਿਮ ਸਭਿ ਕੌ ਪੂਜੇ' ॥੩੨॥ ਕਰਹੁ ਦਿਵਾਵਨ 
ਧੀਰ ਸੋਂ ਨਰ ਖਰੇ ਕਰੀਜੋ । ਜਥਾਜੋਗ ਸੰਭਿ ਸੈਨ ਕੀ ਨੀਕੇ ਸੁਧ ਲੀਜੈ॥ 
ਸੂਰਜਮਲ ਅਣਿਰਾਇ ਤਬਿ ਉਠਿ ਬਾਹਿਰ ਆਏ । ਧੀਰਮੱਲ ਹਰਿਰਾਂਇ 
ਜੀ ਤਿਨ ਸੌਗ ਸਿਧਾਏ ॥ ੩੩ ॥ ਤੇਗਬਹਾਦਰ ਪੁਨ ਉਠੇ ਸਭਿ ਮਿਲਿ ਕੈ 
ਸੈਗਾਰਪਿਖਯੋ “ਜਾਨਭਾਈਂ'ਭਲੇ ਬਡ ਥੇਗ। ਤੁਰੰਗਾ।ਸੁੰਦਰ ਹੇਰਿ ਪ੍ਰਮੋਦ ਤੋ 
ਕਰ ਫੇਰਤਿ ਅੰਗਾ । ਮਨਹੁ ਚਿਤਰੇ ਲਿਖਿ ਕਰੀ ਮੂਰਤ ਸਰਬੈਗਂ ॥ 
"ਪਰੇਮ ਰਸ ਵਿਚ ਡੁੱਬੇ ਹੇਏ। “ਪਹੁੰਚੇ ਮਥੇ ਐਰੇ ਇੱਕ ਛੇ ਦ ਸੇ (ਵਗ 
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ਗਹਿਰ ਰੌਡੀਰਾ । 



ਗੰ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਸੂਰਜ । (੩੩੦੩) ਰਾਸਿ ੭। ਗੰਰ£੧. 

੩੪ ॥ ਇਮ ਉਤਸਵ ਪੁਰਿ ਮਹਿ ਮਹਾਂ ਪਰਵਾਰ ਮਝਾਰਾ । ਦੀਪ ਮਾਲਿਕ 
ਬਹੁ ਕਰੀ ਘਰ ਗਰੀ ਬਜਾਰਾ। ਅਤਿ ਅਨੰਦ ਸਭਿ ਮੈਂ ਭਯੋ ਜਿਮ ਰਾਵਣ 
ਮਾਰਾਂ । ਰਾਮਚੈਦਾ ਪਰਿ ਆਪਨੇ ਮਿਲਿ ਕਰਿ ਪਰਵਾਰਾਂ ॥ ੩੫ ॥ ੪੪ ਡੇ 
ਗੋਰ ਪ੍ਰਭਾਪ ਸੂਰਜ (ਗੁੰਬੇ ਸਪਤਮ ਰਾਸੇ “ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰ ਪੂਰ ਆਵਨ' ਪ੍ਰਸੈਗ ਬਰਨ ਨੰ ਨਾਮ ਸਸ਼ਟੀ ਅੰਨੂ ॥ ੬੦ ॥ 

੨. ਇਕੋ, [ਕਰਤਾਰ ਪੂਰ ਦਰਬਾਰ] । 
ਦੋਹਰਾ ॥ ਨਿਜ ਘਰ ਪੈਦੇ ਖਾਨ ਸੁਨਿ ਆਯੋ ਕਰਤਿ ਉਤਾਲ। ਬਿਧੀਚੌਦ 
ਕੌ ਮਿਲਤਿ ਭ। ਕਰਿ ਸਲਾਮ ਤਤਕਾਲ ॥ ੧॥ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਟੰਦ। ਸਤਿ 
ਗੁਰ ਕੀ ਸੁਧ ਬੂੜਿ ਜਬਿ ਮੰਦਰ ਨਿਜ ਮਾਂਹੀ।ਬੈਠਿ ਨਿਕਟ ਕਰਿ ਬਾਰਤਾ 
“ਕਿਮ ਭੀ ਰਨ ਮਾਂਹੀ ਊ?। ਬਿਧੀਏ ਸਕਲ ਬਖਾਨ ਤਬਿ ਜਿਮ ਭਾ 
ਘਮਸਾਨਾ । ਤੁਰਕਾਨੀ ਬਹੁ ਬਾਹਿਨੀ ਧਰਿ ਆਯੁਧ ਨਾਂਨਾ ॥ ੨। ਆਇ 
ਪਰੀ ਅਧ ਜਾਮਨੀ ਗਨ ਛੁਟੀ ਤੁਫੈਗ।ਪਹੁੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਰਮੇ ਕਰਿ ਤੇਜ਼ 
ਡੁਰੈਗ।ਲਰਤਿ ਭਦੇ ਮਿਲਿ ਆਪ ਮਹਿੰ ਤੋਮਰ ਤਰਵਾਹੈਂ।ਨਹਿੰ ਤੁਰਕਨਿ 
ਡੇ ਕਛੁ ਸਰੀ ਇਹ ਸਮੁਖ ਪ੍ਰਹਾਰੈ' ॥੩॥ ਨਿਸ ਮਹਿੰ ਮਰੇ ਸਹੱਸੂ ਬਹੁ ਪੁਨ 
ਭਯੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਾ । ਚਦੇ ਆਪ ਹਯ ਪਰ ਗੁਰੂ ਹਿਤ ਰਿਪੁਨਿ ਬਿਨਾਂਸ਼ਬਲੀ 
ਕ ਬੇਗ ਭਟ ਉਮਰਾਵ ਮਹਾਨਾਂ । ਦੰਦ ਜੁੱਧ ਕੀਨੋ ਮਹਾਂ ਗਹਿ ਹਾਥ 
ਕ੍ਰਿਪਾਨ॥੪॥ਸਤਿਗੁਰ ਖੜਗ ਪ੍ਰਹਾਰਿ ਕੈ ਰਾਖਜੋ ਬਿਚ ਖੇਤਾ । ਲਲਾਬੇਗ 
ਸਭਿ ਚਮੂੰ ਮੁਖਿ" ਆਯੋ ਰਣ ਹੇਤਾ । ਅਰੜੋ ਪ੍ਰਥਮ ਜੇਠਾ ਤਹਾਂ ਬਹੁ ਕਰਿ 
ਹੱਥਯਾਰਾ । ਘਿਰੜੋ ਤੁਰਕ ਗਨ ਮਹਿ ਬਲੀ `'ਬਹੁਤਿਨਿ ਮਿਲਿ ਮਾਰਾ॥ 
੫॥ ਪੁਨ ਗੁਰ ਗਮਨੇ ਸਮੁਖ ਤਿਹ ਸੈਘਰ ਬਡ ਠਾਨਾਂ । ਲਲਾਬੇਗ ਅਰੁ 
ਗੁਰ ਕੇ ਹੋਏ ਹਯ ਹਾਨਾ । ਸੋ ਭੀ ਲੀਨੋ ਮਾਰਿ ਕਰਿ ਸਭਿ ਚਮੂੰ ਪ੍ਰਹਾਰੀ। 
ਭਈ ਪਰਾਜੈ ਤੁਰਕ ਇਮ ਗੁਰ ਜੈ ਕਰਿ ਭਾਰੀ ॥ ੬॥ ਜਾਤੀ ਮਲਕ ਜਿ 
ਆਦਿ ਭਟ ਗਨ ਸ਼ਸਤ੍੍ ਪ੍ਰਹਾਰੇ”। ਸੁਨਿ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਕਹਤਿ ਭਾ “ਕਾ ਕਰੋਂ 
ਉਚਾਰੇ । ਮੈਂ ਹੋੜੋ ਜੈ ਰਣ ਬਿਖੈ ਬਲ ਕਰਤ ਘਨੇਰੇ । ਗੁਰ ਕੌ ਜਾਨਿ ਨ 
ਦੇਤਿ ਕਬਿ ਹਯ ਹਤਕੋ ਅਗੇਰੇ” ॥ ੭ ॥ ਕਜੋ' ਜੇਠ ਰਣ ਹੋਇ ਹਤਿ ਮੈਂ 
ਬਨਤਿ ਸਹਾਈ । ਸਸਾਂ ਨ ਆਵੈ ਹਾਥ ਕਬਿ, ਕੜਾ ਕਹੌਂ` ਸੁਨਾਈ। ਬਲ 
ਸੇਰੋ ਜ਼ਗ ਬਿਦਤ ਹੈ ਜਿਹ ਨਾਮ ਸੁਨੌਤੇ । ਭਾਜੜਿ ਸ਼ੱਤ ਬ੍ਰਿੰਦ ਤਿਤ 
ਨਹਿ ਠਹਿਰ 'ਸਕੇਤੇ।੮॥ਤੀਰਨ ਸੋਂ ਬੇਧਤਿ ਘਨੇ' ਗਹਿ` ਫੇਰ ਕ੍ਰਿਪਾਨਾ। 
ਸੈਘਾਰਤਿ ਹੀ ਕਰਤਿ ਮੈਂ ਗੁਰ ਅੱਗ ਮਦਾਨਾ/ਨਿਕਟਿ ਨ ਹੋਨੋਦੇ/ਤ ਰਿਪੂ 
"ਸਾਰੀ ਮੈਨਾ ਦ। ਮੁਖੀਆਂ । ਦਅਰੇ (ਗਿਆੰ) ਘੌੜਾਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। 



ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾ੫ ਸੂਰਜ । ( ੩੩੪੪) ਰਾਸ ੭ । ਅੱਸੂ £ ੧ 

ਘਾਲਤਿ ਘਮਸਾਨਾ। ਕੋ ਜੇਠਾਹਹਯ ਮਰਤਿ ਰਣ; ਕਯਾ ਕਰੋਂ ਬਖਾਨਾੰ 
॥ ੯॥ ਬਿਧੀਆ ਸੁਨਿ ਕੈ ਕਹਤਿ ਭਾਂ “ਕਹਿ ਜਿਮ; ਹੈ ਤੋਸੇ। ਪਰ 
ਗੁਰ ਕੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਾਂ, ਲਖਿ ਸਕਿਯ ਨ ਕੈਸੇ । ਇਮ ਨਿਸ ਮੈਂ ਕਰਿ 
ਬਾਰਤ' ਮਿਲਿ ਕੈ ਸਭਿ ਸੈਗਜਾਤੀ ਮਲਕ ਜਿ ਆਦਿ ਹੈ' ਸੁਖ ਬਝਭਿ 
ਅੰਗਾਂ ॥ ੧੦ ॥ ਖਾਨ ਪਾਨ ਕਰਿ ਜਥਾ ਸ੫ ਸਭਿ ਨਿਸ ਬਿਸਰਾਂਮੇ । 
ਅਨੰਦ ਕਰਤਿ ਘਰ ਘਰ ਬਿਖੈ ਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨ/ਮੇ।ਰਹੀ ਜਾਮ ਜਬਿ 
ਜਾਮਨੀ ਜਗ ਗੁਰ ਤਬਿ ਜਾਗੇ । ਸੋਚ ਸ਼ਨਾਨੇ ਬੈਠਿ ੫ਨ ਧਕਾਨ ਸੁ ਰਸ 
ਪਾਂਗੇ ॥੧੧॥ ਆਸਾਂਵਾਰ ਸੁ ਰਾਗਿ ਧੁਨਿ ਗਾਵਤਿ ਸੁਨਿਯਤੇ । ਜਹਾਂ ਕਹਾਂ 
ਗੁਰ ਗਿਰਾਂ ਸਿਖ ਧਰਿ ਪ੍ਰੋਮ ਪਠੰਤੇ । ਲਘੁ ਦੁੰਦਭਿ ਨੌਬਤ ਬਜਤਿ ਅਨੰਦ 
ਉਪਜੇਤੀ । ਸੈਗ ਨਫੀਰੀ ਗੁਰ ਸਬਦਿ ਗਾਵਤਿ ਸੁਖਵੈਤੀ॥੧੨॥ ਬਰਖਾਂ 
ਸੁਧਾ ਮਨਿੰਦ ਹੈ ਧੁਨਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੁਬਾਨੀ । ਉਠੇ ਅਨੰਦਤਿ _ਸੁਨਡਿ 
ਸਭਿ“ਸਤਿਨਾਮ”ਬਖਾਨੀ।ਇਮਪ੍ਰਭਾਂਤਿ ਮੰਗਲ ਸਹਤ ਸ਼ੁਭ ਭਯੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਾਂ। 
ਭਾਣ ਨਕੀਬ ਉਚਾਰਤੇ ਗੁਰ ਕੌ ਜਸੁ ਰਾਂਸਾਂ ॥ ੧੩ ॥ ਪਾਂਤਸ਼ਾਹੁ 
ਸਾਚਾ ਜਗਤ ਹਦ ਅੰਤ ਸਹਾਈ । ਸੋਵੀ ਬੋਸ ਸਮੁੰਦ ਮਹਿ ਬਿਦਭ 
ਨਿਸਰਾਂਈ” । ਦੇਗ਼ ਤੇਗ਼ ਪੂਰੋ ਧਨੀ ਬਡ ਡੀਲ ਬਿਸਾਂਲਾ । ਵਤੇ ਕਗੱਛ 
ਅਨਗਨ ਰਿਪੁਨਿ ਰਣ ਕਰਮ ਕਰਾਲਾ ॥ ੧੪ ॥ ਪੀਰੀ ਅਰੁ ਮੀਰੀ ਮਹਾਂ 
ਦੋਨੋ ਨਿਝ ਧਾਰੀ । ਧਰਤਾ ਦੋਨੋ ਖੜਗ ਕੌ ਦੋਨਹੁੰ ਕੁਜ ਭਾਰੀ। ਰੱਖੜਕ 
ਦੋਨੋ ਲੋਕ ਕੋ ਦਾਸਨ ਸੁਖ ਦੇਤ' । ਮੁਗਲਸਖਾਂ ਕੇ ਪ੍ਰਾਨ ਹਨਿ ਰਾਖਯੋ 
ਰਣ ਖੇਤਾ ॥ ੧੫ ॥ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਤ ਕੋ ਰਿਪੁ ਮਹਾਂ ਚੌਦੂ ਗਹਿ ਮਾਰਾਂ । 
ਅਬੁਦਲਖਾਂ ਸੁਤ ਸਖਾ ਜੁਤਿਕਰਿ ਜੋਗ ਪ੍ਰਹਾਂਰਾ। ਬਲੀ ਕਾਬਲੀ ਬੇਗ ਕੋ 
ਸੈਘਾਰਕ ਬੀਰੇ । ਲਲਾਬੇਗ ਬਡ ਚਮੂੰ ਜੁਤਿ ਮਾਰਯੋ ਧਰ ਧੀਰੇ ॥ ੧੬॥ 
ਪਰੀ ਧਾਂਕ ਚਹਂ ਦਿਸ਼ਨਿ ਮਹਿੰ; ਕੰਪੇ ਗਨ ਰਾਜੇ । ਸੁਨਿ ਪ੍ਰਤਾਪ ਭਾਜਨਿ 
ਚਹਭਿ ਸਭਿ ਤਜਹਿ ਸਮਾਜੇ । ਦਿੱਲੀ ਲਵਪੁਰਿ ਆਦਿ ਗਵ ਤ੍ਰਾਸਤਿ 
ਧਰਿ ਲਾਜੇ।ਬਾਜੇ ਬਾਜੇ ਦਿਨ ਬਿਖੇ ਖੋਲਤਿ ਦਰਵਾਜੇ੧੭॥ਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂ ' 
ਤੈ ਧਾਰਿ ਕਰਿ ਰਣ ਤੇ ਚਿਤ ਟਾਰਾਂ । ਜਗ ਮਹਿ ਨਹਿੰ ਕੌ ਐਰਿ ਸਕਹਿ 
ਪਰਤਾਪ ਉਦਾਰਾ । ਕਰਾਮਾਤ ਕਾਮਲ ਬਲੀ ਸਭਿ ਮਾਨਹਿੰ ਆਨਾ । 
੧ਲਾਲ ਸ਼ੁਖਾਉਂਦੀ ਨਫਾਂਰੀ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਗਾ ਰਹੀ ਹੈ । “ਦੱਦ੍ਰਮਾਂ ਵਤ । "ਪੁੱਤ ਸਿੰ੍ਹਾਂ ਸਮੇਤ । 
“ਕਿਸੇ ਕਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ (ਕਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ) ਦਰਵਾਜੇ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਨ । ਆ; ਬਾਅਜ਼] । 



ਸਰੀ ਗੁਰ ਪੂਤਾਪ ਟੂਰਜ । (੩੩੦੫) ਰਾਸਿ ੭ । ਅੰਸੂ੬ਥੋ, 

ਸਕਲ ਸੁਰਾਸੁਰ ਸਿਰ ਧਰਹਿੰ ਜਿਮ ਕਰਹਿ ਬਖਾਨਾ॥੧੮॥ਜਸ ਕਰਤਾ 
ਇੱਤਯਾਦਿ ਗੁਨ ਉਠਿ ਪ੍ਰਾਤਿ ਸੁਨਾਵੈਂ । ਸੈਖ ਸ਼ਬਦ ਚਹੁੰ ਓਰ ਤੇ ਪੁਰਿ 
ਬਿਬੈ ਉਠਾਵੈਂ।ਬਸਤ੍ ਸ਼ਸਤ ਤਨ ਪਹਿਰ ਕਰਿ ਗੁਰ ਬਹਿਰ ਆਏ।ਬਰਣ: 
ਬਰਣ ਕੋ ਫਰਸ਼ ਤਬਿ ਦੀਰਘ ਡਸਵਾਏ॥ ੧੯॥ ਬਰ ਗਾਦੀ ਉਪਧਾਨ 
ਜ੍ਰੰਡਿ ਬੈਦਨ ਕਰਿ ਬੈਸੇਚਮਰ ਚਲਾਚਲਾ ਵਰਤਿ ਹੈ ਦਤਿ ਹੈਸਨ ਜੈਸੇ। 
ਸੁਭਟ ਮਸੈਦ ਬਿਲੋਦ ਜੇ ਚਲਿ ਕਰਿ ਤਬਿ ਆਏ । ਮੁਦਤਿ ਹੋਤਿ ਪੁਰਿ 
ਜਨ ਸਰਬ ਉਰ ਦਰਸ਼ਨ ਚਾਏ ॥੨੦॥ ਆਇ ਸਭਾਂ ਪੂਰਨ ਭਈ ਲੋਚਨ 
ਅਰਬਿੰਦਾ । ਬੈਦਤਿ ਬਿਕਸਤਿ ਦੇਖਤੇ ਰਵਿ ਹਰਿ ਗੋਵਿੰਦਾ। ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ 
ਆਯੋ ਤਬਹਿ ਜੁਤਿ ਸਿਪਰ ਕ੍ਰਿਪਾਨ।ਪਗ ਪੰਕਜ ਪਰ ਸਿਰ ਧਰਜੋ ਪਿਖਿ 
ਆਨੰਦ ਠਾਨਾ॥੨੧॥ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਰਨੋ,ਕਰ ਜੋਰਿ ਬਖਾਨ! 
ਐਂ ਰਾਵਰ ਕੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਤੇ ਸਦ ਹੀ ਸੁਖਸਾਨਾ” । ਸੈਘਰ ਭਯੋ ਬਿਲੈਦ 
ਦੀ ਨਹਿੰ ਮੋਹਿ ਬੁਲਾਵਾ । ਨਹਿ ਆਯੋ ਤਬਿ ਕਾਜ ਤਹਿੰ, ਨਿਸ਼ਵਲਤਾ 
ਪਾਵਾ” ॥ ੨੨॥ ਸੁਨਿ ਸਤਿਗੁਰ ਧੀਰਜ ਦਈ “ਪੁਨ ਜੈਗ ਮਢੈਗੋ । 
ਤਜ਼ਾਂ ਕਾਮ ਤੁੰ ਆਇ. ਹੈਂ, ਰਜ ਸ਼੍ਰੋਠ ਰਢੇਗੋ”। ਤੂਸ਼ਨਿ ਹੋਯੋ ਖਾਨ 
ਭਥਿ ਨਹਿੰ ਬੋਲ ਸਕੌਤਾ । ਸਭਾ ਭਰੀ ਉਡਗਨ ਮਨਹੁੰ ਗੁਰ ਚੋਦ 
ਸੁਕੰਤਾ ॥ ੨੩॥ ਸੁਨਿ ਸੁਨਿ ਗੁਰ ਆਗਮਨਿ ਕੋ ਢਿਗ ਢਿਗ ਪੁਰਿ 
ਗ੍ਰਾਮੂ। ਉਤਲਾਵਤਿ ਪਹੁੰਚਤਿ ਪਿਘਜੋ ਦਰਸ਼ਨ ਅਭਿਰਾਮੂ । ਅਰਪਹਿ 
ਅੰਨਿਕ ਅਕੋਰ ਕੋ ਗਨ ਬੈਦਨ ਠਾਨੈ'। ੫ਰਿਯਤਿ ਹੈ' ਗਨ ; ਕਾਮਨਾ ਸੁਖ 

ਹੋਇ ਮਹਾਨੈ ॥ ੨੪॥ ਕ੍ਰਿਪਾ ਦ੍ਰਿਸਟਿ ਸਭਿ ਪਰ ਕਰਹਿੰ ਹੁਇ ਧਨੀ ਕਿ 

ਚੌਕਾ । ਮਨਹੁ ਚਕੋਰਨਿ ਅਨੰਦ ਦੇ ਰਿਤ ਸਰਦ ਮਯੈਕਾ। ਹਯ ਲਯਾਵਨਿ 
ਕੀ ਬਾਂਰਤਾ ਪੁਰਿ ਜਨਨ ਸੁਨਾਈ । ਬਿਧੀਚੋਦ ਕੋ ਗੁਨ ਕਥੇ ਸੁਨਿ 

ਸਭਿ ਬਿਸਮਾਈ॥੨੫॥ਬਹੁ ਨਰ ਪਿਘਹਿੰ ਤੁਰੈਗ ਕੌ ਗੁਨ ਗਨ ਜਿਸ ਭਾਖੇ। 

ਉਚਿਤ ਹੁਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ ਆਯੋ ਅਭਿਲਾਖੇ? । ਢਾਰਹੁੰ ਪੁੱਤ ਸਮੇਤ ਗੁਰ 

ਅਸ ਉਪਮਾ ਪਾਈ,ਮੁਰਤਿ ਜਨੁ ਬੇਦਨਿ“ਧਰੀ ਬਿਧਿ ਨਿਕਟਿ“ਸੁਹਾਈ ॥ 

੨੬॥ ਜਾਮ ਦਿਵਸ ਕੋ ਚਢੇ ਲਗਿ! ਬਿਚ ਸਭਾ ਥਿਰੇ ਹੈਂ । ਜਥ' ਮਨੋਰਬ 

ਜਿਨ ਧਰੇ ਤਿਮ ਪੁਰਨ ਕਰੇ ਹੈ' । ਅੰਤਿ ਅਨੰਦ ਉਤਸਵ ਕਰਮੋ 

"ਜਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ (ਨਕੀਬ ਅਵਿ)। ਪਦੇ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜਕੇ ਦੱਸੀ । ਦਸਦਾ ਹੀ ਸੂਘ ਨਾਲ 

ਗੱ। ੯ਧੂੜੀ ਵਿਚ ਲਹੂ ਰਚੇਰਾ । “ਵੇਦਾਂ ਨੇ । $ਬ੍ਹਮੀ ਦੇ ਪਾਸ। 



ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪੁਤਾਪ ਸੂਰਜ। ___( ੩੩੦੬) ਰਾਸਿ 2। ਅੱਸੂ ੬੧, _ 

ਪੰਚਾਂਮ੍ਰਿਤ ਆਏ।ਹੋਤਿ ਭਈ ਅਰਦਾਸ ਤਬਿ ਸਭਿ ਮਹਿ ਬਰਤਾਏ॥੨੭॥ 
ਬਹੁਰ ਉਠੇ ਅੰਤਰ ਗਏ ਸਭਿ ਪੁੱਤਰ ਸਮੇਤਾ । ਬੈਠੇ ਬਡੇ ਪ੍ਰਯੋਕ ਪਰ ਜੋ 
ਰੁਚਿਰ ਨਿਕੇਤਾ । ਆਵਿ ਮ੍ਰਵਾਹੀ ਨਾਨਕੀ ਸੇਵਾ ਮਹਿ ਲਾਗੀ।ਦਾਸੀ ਦਈ 
ਹਫਾਇ ਸਭਿ ਅਤਿਸ਼ੈ ਅਨੁਰਾਂਗੀ ॥ ੨੮ ॥ ਥਾਲ ਪਰੋਸਕੋ ਆਪ ਹੀ 
ਬਿਧਿ ਬਿਬਿਧਿ ਅਹਾਰਾ । ਦੋਦਨ ਚੌਂਕੀ ਪਰ ਧਰਜੋ ਚਤੁਰਈ ਸੁਧਾਰਾ"" 
ਚਾਮੀਕਰ ਕੇ ਪਾਤ ਸਭਿ ਸ਼ੋਭਤਿ ਧਰਿ ਆਗੇ । ਖਸ਼ਟ ਰਸਨਿ ਕੈ ਅਸਨ 
ਸ਼ੁਭ ਗੁਰ ਅਚਵਨਿ ਲਾਜ ॥ ੨੯ ॥ ਤ੍ਰਿਪਤਿ ਭਏ ਜਲ ਪਾਨ ਕਰਿ ਪੁਨ 
ਪਾਨ ੫ਖਾਰੇ।ਤਿਮ ਹੀ ਚਾਰਹੁੰ ਪੁੱਤ ਤਹਿ ਅਚਿ ਲੀਨਿ ਅਹਾਰੇਮਰਵਾਹੀ 
ਅਰੁ ਨਾਨਕੀ ਲੇ ਕੰਚਨ ਥਾਰ/। ਅਚ ਕਰਿ ਸੀਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿ ਕੋ ਉਰ 
ਆਨੰਦ ਧਾਰਾ ॥ ੩੦ ॥ ਪੁਨ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਗੋਵਿੰਦ ਗੁਰ ਬਿਰ ਹੋਇ ਪ੍ਰਧੈਕਾ । 
ਪੌਢਿ ਗਏ ਬਿੱਸ੍ਹਾਮ ਹਿਤ ਜਿਨ ਜਸੁ ਅਕਲੈਕਾ । ਭਈ ਸਪਤਮੀ ਰਾਂਸਿ 
ਅਬਿ ਪੂਰਨ ਇਸ ਥਾਨਾ । ਕਵਿ” ਸੇਤੋਖ ਸਿੰਘ ਬੈਦਨਾ ਧਰ ਕਰਿ ਉਰ 
ਧਯਾਨਾ॥ ੩੧ ॥ ]ਦੋਹਰਾ ॥ ਤੀਰ ਬਿਪਾਸਾ ਕੇ ਨਿਕਟਿ ਸ਼੍ਰੀ ਬਰ ਪੁਰਿ 
ਕਰਤਾਰ । ਤਹਾਂ ਬਿਰਾਜੈਂ' ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੋਢਿਬੋਸ ਅਵਿਤਾਰ ॥ ੩੨ ॥ ਜਾਮ 
ਰਹੀ ਜਥਿ ਜਾਮਨੀ ਕੀਨਸਿ ਸੌਚ ਸ਼ਨਾਨ।ਨਿਜਾਨੌਦ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗਰਹ੍ਰੋਂ 
ਅੰਡਰ ਧਯਾਨ ॥ ੩੩ ॥ ਚੌਪਈ ॥ ਜੋ ਇਹੁ ਕਥਾਂ ਸੁਨੋ ਧਰਿ ਧਕਾਨ। ਗੁਰ 
ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਹ੍ਰੈ ਨਾਮ । ਬਾਨੀ ਪਵੈ ਪ੍ਰੀਤਿ ਮਨ ਲਾਇ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਜੀ 
ਸਦਾ ਸਹਾਇ ॥ ੩੪ ॥ ਪੂਰਨ ਹੋਯੋ ਕਥਾ ਪ੍ਰਸੰਗ । ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਜਸੁ 
ਬਢਜੋ ਉਤੈਗ । ਕਵਿ ਸੇਤੋਖ ਸਿੰਘ ਕੀਨਿ ਉਚਾਰ।ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਾਵੈ ਬਲਿ- 
ਹਾਂਰ ॥੩੫॥ [ਇਤਿ ਸ੍ਰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਝਜ ਰ੍ਰਿੰਏ ਸਪਤਮ ਰਾਸੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਖਸਟਮ ਪਾਤਸ਼ਾਂਹ ਸ੍ਰੀ _ਹਰਿਗਵਿੰਦ ਜੀ 
ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੇਢ ਨੂੰ ਤੇਜ ਕਰ ਤੁਰਕੇਸਰ ਤੇ ਜਗ ਹਯ ਮੰਗਵਾਵਨ ਪੁਨਾ ਲਲਾਬੇਗ ਦਾ ਜੁੱਧ ਭਾਈ ਦੂੰ ਹੋਢਾ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਰ੍ਰ ਜੀ ਕੀ 
ਜੀਡ ਭਈ ਕਵਿ ਸੈਤੋਖ ਸਿੰਘ ਬਿਰਚਤਾਯਾਂ ਭ/ਖਾਯਾਂ ਨਾਮ ਏਕਸ਼ਸ਼ਟੀ ਅੰਨੂ । ੬੧ ॥ 

॥ ਸੱਤਵੀਂ ਰਾਸ ਸੈਪੂਰਣ ਹੋਈ ॥_ 
"ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ਼ ਸੁਧਾਰ ਕੇ । ਆਪ:=ਕਰਿ ! 
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3੧੯੧੯ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲਿ: ਨਖਖੇ ਵਿਚ ਪਾਠ ਐਉਂ ਹੈ:-ਇਤਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ 

ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਿੰਬੇ ਸਪਤਮ ਰਾਸੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਬਿਲਾਸ ਬਰਨਨ _ਕਵਿ _ ਸੇਤੋਖ ਸਿੰਘ 
ਬਿਰਚਤਾਯਾਂ ਭਾਖਾਯਾਂ ਨਾਮ ਬੇਕ ਸਸ਼ਟੀ ਅਸੂ ॥ ੬੧ ॥ ਸਪਤਮ ਰਾਸ ਮੈਪੂਰਨੈ ਮਸਤ 
ਸੁਭ ਮਸਤ ।” ਅਕਸਰ ਲਿਖਤੀ ਨਸਖਿਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਇਹੋ ਹੈ । ਛਾਪੈ ਵਚ ਕਿਸੇ 'ਹੋਥ 
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